
แผนปฏิบัติการ

โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 
อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ



ค ำน ำ 
 

 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา เป็นแผนที่จัดท าเพ่ือก าหนด
ทิศทางการปฏิบัติงานในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้สถานศึกษามีการพัฒนาทั้งด้านผู้เรียน ครู และผู้บริหารให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้เรียนและสถานศึกษา โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สถานศึกษาได้น าข้อมูลการศึกษาสถานภาพของ
สถานศึกษามาเป็นมาตรฐานก าหนดการจัดท าโครงการของสถานศึกษา 
 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ฉบับนี้ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการครูและบุคลากร
ในกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป ในการจัดท า
โครงการและกิจกรรม ให้ส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ขอขอบคุณทุกท่านที่
ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการจนส าเร็จเรียบร้อยสามารถใช้ปฏิบัติงานได้ต่อไป 
 
 
 

งานนโยบายและแผน 
โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 

   
  



สำรบัญ 
 

  หน้ำ 
ส่วนที่ ๑ บทน า ๑ 
ส่วนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ๑๑ 
ส่วนที่ ๓ กรอบแผนงาน/งบประมาณ ๑๘ 
 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการฯ  
  - กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ ๒๕ 
  - กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน ๓๕ 
  - กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ๓๙ 
 โครงการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถพิเศษของผู้เรียน  
  - กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษในเทศกาลคริสมาสต์ ๔๓ 
  - กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ๔๗ 
  - กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๕๒ 
 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน   
  - กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางมาตรฐานสากล ๕๕ 
 โครงการโรงเรียนคุณธรรม ๕๙ 
 โครงการสถานศึกษาพอเพียง ๖๓ 
 โครงการมารยาทงามตามวิถีไทย  
  - พิธีไหว้ครู ๖๘ 
  - กิจกรรมแห่เทียนจ าน าพรรษาและประเพณีตักบาตรยายดอกไม้ ๗๒ 
 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ๗๖ 
 โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ และส่งเสริมทักษะการผลิตผลงานสร้างสรรค์ฯ  
  - กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาทักษะตามแนวทางไทยแลนด์ ๔.๐ ด้วยระบบ Coding ฯ ๘๐ 
 โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
  - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย ๘๔ 
  - กิจกรรมปรับปรุงโรงน้ าดื่มและส่งเสริมประสิทธิภาพงานโภชนาการ ๘๗ 
  - กิจกรรม Big cleaning day และการจัดซื้ออุปกรณ์ท าความสะอาด ๙๐ 
  - กิจกรรมสนับสนุนงานโสตทัศนูปกรณ์ ๙๔ 
  - กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมบ ารุงอาคารเรียน อาคารประกอบ ครุภัณฑ์ฯ ๙๘ 
 โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  - กิจกรรมปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๑๐๓ 
 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑๐๗ 
 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๑๑๒ 

 
       
 
 



๑ 
 

ส่วนที่ ๑ บทน ำ 
 

๑. ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน 
 ๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
       ๑.๑.๑ ชื่อโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๔ ต าบลบ้านแป้ง อ าเภอพรหมบุรี จังหวัด
 สิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๖๑๒๐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ หมายเลข
 โทรศัพท์ ๐๓๖-๕๑๐-๖๙๗  โทรสาร ๐๓๖-๕๑๐-๖๙๗  e-mail: banpaengwittaya@gmail.com 
 website: www.banpeangwittaya.ac.th  
       ๑.๑.๒ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
       ๑.๑.๓ มีเขตพ้ืนที่บริการ ๕ ต าบล ได้แก่ 
   ๑) ต าบลพรหมบุรี หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ 
   ๒) ต าบลบางน้ าเชี่ยว หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ 
   ๓) ต าบลบ้านแป้ง หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ 
   ๔) ต าบลโรงช้าง  หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ 
   ๕) ต าบลหัวป่า  หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔ 
 ๑.๒ ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร 
       ๑.๒.๑ ชื่อ-สกุล ผู้อ านวยการโรงเรียน นายวิศรุต  แท้ประสาทสิทธิ์  วุฒิการศึกษาสูงสุด 
 ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๒ ปี ๑๐ เดือน  
       ๑.๒.๒ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน ๑ คน ได้แก่  
   นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 
       ๑.๒.๓ ประวัติโดยย่อของโรงเรียน 
       โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา เริ่มด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 
 พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยมีนายกิตติ นางมาลี  ทองเจริญเกียรติ เป็นผู้สร้างถวายพระครูสิริคุณาจาร  
 (หลวงพ่อพวง) อดีตเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นจ านวน 
 ๑,๐๑๔,๙๙๙ บาท เพ่ือมอบให้ทางราชการเปิดใช้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยตั้งชื่ออาคารเรียน
 หลังแรกว่า “อาคารมาฆะกิตติมาลี” เป็นอาคารเรียน ๒ ชั้น จ านวน ๘ ห้องเรียน นอกจากนี้ยังได้
 สร้างอาคารเรียนซึ่งเป็นอาคารประกอบ ได้แก่ โรงอาหาร ๑ หลัง หอถังน้ าบาดาลพร้อมอุปกรณ์  
 ๑ หลัง ห้องน้ าห้องส้วม ๑ หลัง 
       ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒ กระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษา
 ขึ้นในต าบลบ้านแป้ง และได้ใช้อาคารมาฆะกิตติมาลีเป็นสถานที่เรียน โดยให้ชื่อโรงเรียนว่า 
 “โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา” โดยมีนายละเอียด  กันฑริกา เป็นครูใหญ่ 
       ปีการศึกษา ๒๕๒๒ กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรอัตราครูจ านวน ๕ อัตรา รับนักเรียนได้จ านวน 
 ๖๕ คน ด าเนินการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งเป็น ๒ แผนการเรียน คือ แผนการ
 เรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนเกษตร และเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 นายสุรเดช  วิเศษสุรการ อธิบดีกรมสามัญศึกษา ได้เดินทางมาเปิดป้ายอาคารเรียน “มาฆะกิตติมาลี” 
       ๑.๒.๔ ปรัชญาโรงเรียน  ปัญญา ชีวิง ชีวิต มาหุเสฏฐัง ชีวิตเป็นอยู่ด้วยปัญญาประเสริฐยิ่ง 
       ๑.๒.๕ ปณิธานโรงเรียน  ซื่อสัตย์ มีน้ าใจ ใฝ่รู้ สู้งาน 
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๒ 
 
       ๑.๒.๖ ระบบโครงสร้างการบริหาร 
 

    ผู้อ านวยการโรงเรียน    
         
       คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     

         
            
  กลุ่มบริหารวิชาการ   กลุ่มบริหารงบประมาณ   กลุ่มบริหารงานบุคคล   กลุ่มบริหารทั่วไป         

            
  กลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  กลุ่มงานการเงินและงานพัสด ุ   กลุ่มงานบุคลากร   

กลุ่มงานสารบรรณ 
และสัมพันธ์ชุมชน 

  - งานการจัดการเรียนการสอน 
- งานพัฒนาหลักสูตร นิเทศ  
  และพัฒนากระบวนการจัด 
  การเรียนรู้ 
- งานประกันคุณภาพ 
  การศึกษา 
- งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
  การศึกษา 
- งานแนะแนวการศึกษา 
- งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลย ี

  - งานการเงิน 
- งานบัญช ี
- งานทุนการศึกษา 
- งานพัสด ุ
- งานส านักงานกลุ่มบริหาร 
  งบประมาณ 

  
 
 

- งานทะเบียนบุคลากร 
- งานวินยัและเสริมสร้างขวัญ 
  ก าลังใจ 
- งานสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง 
  โยกยา้ย 
- งานพัฒนาบุคลากร 
- งานส านักงานกลุ่มบริหาร 
  งานบุคคล 

  - งานประชาสัมพันธ์ 
- งานจัดหารายได้และระดม 
  ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
- งานประสานความร่วมมือ 
  หน่วยงานอื่น ๆ 
- งานสารบรรณ 
- งานส านักงานผู้อ านวยการ 
  โรงเรียน 

        

            
  กลุ่มงานการวัดและ 

ประเมินผลการศึกษา 
  กลุ่มงานนโยบายและแผน   

กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและกจิการนกัเรียน 

  
กลุ่มงานอาคารสถานที ่
และการจัดการทั่วไป 

  
 
 

- งานวัดและประเมินผล 
  การเรียน 
- งานทะเบียนและส ามะโน 
  นักเรียน 
- งานรับนักเรียน 
- งานส านักงานกลุ่มบริหาร 
  วิชาการ 

  - งานแผนงาน 
- งานพัฒนาระบบและเครือข่าย 
  ข้อมูลสารสนเทศ 
- งานควบคุมภายใน 

  
 

- งานส่งเสริมวินัยยกัเรียน 
- งานป้องกันปญัหาทางเพศ 
  ความรุนแรง การทะเลาะ 
  ววิาท โรคเอดส์และยาเสพติด 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
  และสภานักเรียน 
- งานพัฒนาระบบดูแล 
  ช่วยเหลือนักเรียน 
- งานเครือข่ายผู้ปกครองและ 
  ศิษย์เกา่ 

  - งานอาคารสถานที ่
- งานยานพาหนะ 
- งานอนามยัและโภชนาการ 
- งานพัฒนาและส่งเสริมการ 
  ใช้แหล่งเรียนรู้ 
- งานโสตทัศนูปกรณ์ 
- งานพยาบาล 
- งานส านักงานกลุ่มบริหาร 
  ทั่วไป 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 
       ๑.๒.๗ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

     

  พ.อ.อ. อ านวย  โพธิ์วัน 
ประธานคณะกรรมการ 

  

      
  นางสาวสมจิตร์  เนื้อทอง 

กรรมการ 
  

      
 พระครูปริยัติธรรมานุกูล 

กรรมการ 
  นายโอภาส  ข าเจริญ 

กรรมการ 
 

  
      
 นายวุฒิชัย  รักษาถ้อย 

กรรมการ 
  นายกิตติศักดิ์  ม่วงกล่ า 

กรรมการ 

 

    

      
 นางเพ็ชรินทร์  พรชัยประสิทธิ์ 

กรรมการ 
  นางเพ็ชรา  อธิวาสนพงศ์ 

กรรมการ 

 

    

      
 นายวิศรุต  แท้ประสาทสิทธิ์ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
  

     

 
 ๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

๔ 
๑๐ 
๑๑ 

๒ 
๑ 
๔ 

๖ 
๑๑ 
๑๕ 

รวม ๒๕ ๗ ๓๒ 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

๗ 
๓ 
๗ 

๙ 
๑ 
๖ 

๑๖ 
๔ 

๑๓ 
รวม ๑๗ ๑๖ ๓๓ 

รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด ๓๒ ๒๓ ๖๕ 
 
 
 
 
 



๔ 
 
 ๑.๔ ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

ชาย หญิง ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
   ผู้อ านวยการ ๑ - - - ๑ - 
   ครูประจ าการ ๓ ๙ - ๑๐ ๒ - 
   พนักงานราชการ - ๑ - ๑ - - 
   ครูอัตราจ้าง - ๑ - ๑ - - 
   ลูกจ้างชั่วคราว - ๑ - ๑ - - 

รวม ๔ ๑๒ - ๑๓ ๓ - 
 
๒. สัญลักษณ์ประจ ำโรงเรียน 
 ๒.๑ ตรำประจ ำโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 ๒.๒ สีประจ ำโรงเรียน 
  “ขาว-ชมพู” 
  สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์ ความจริงใจ 
  สีชมพู  หมายถึง ความรัก 
  ขาว-ชมพู หมายถึง ความรักท่ีบริสุทธิ์ของทุกคน 
 ๒.๓ ปรัชญำโรงเรียน 
  ปัญญา ชีวิง ชีวิต มาหุเสฏฐัง : ชีวิตเป็นอยู่ด้วยปัญญาประเสริฐยิ่ง 
 ๒.๔ ปณิธำนโรงเรียน 
  ซื่อสัตย์ มีน้ าใจ ใฝ่รู้ สู้งาน 
 ๒.๕ อุดมกำรณ์ของโรงเรียน 
  ส่งเสริมความถนัด เคร่งครัดคุณธรรม เลิศล้ าวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม 
 ๒.๖ เพลงประจ ำโรงเรียน 
  เพลงมาร์ชบ้านแป้งวิทยา 
 
๓. กำรศึกษำสถำนภำพของโรงเรียนบ้ำนแป้งวิทยำ 
 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยามีภารกิจในการจัดการศึกษาออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาด้วย
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน โดยใช้เทคนิค SWOT (SWOT Analysis) 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม/ประเมินสถานภาพของสถานศึกษา สรุปได้ดังนี้ 



๕ 
 
 ๓.๑ ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนบ้านแป้งวิทยานั้น ปรากฏว่าสภาพแวดล้อม
ภายในมีจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนมีความ 

ชัดเจน เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
๑. โครงสร้างการบริหารงานในโรงเรียนเป็น

ระบบ แต่บุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงาน 
๒. มีการกระจายอ านาจแบ่งงานตามความถนัด 

ท าให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
๒. การสื่อสารภายในองค์กร และระหว่างองค์กร

ของหน่วยงาน ยังไม่ทั่วถึงในกลุ่มผู้ที่เก่ียวข้อง  
๓.  มีการก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานตาม

สภาพและความพร้อมของสถานศึกษา 
 

๓. 
ส่งผลท าให้การด าเนินงานขาดประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานบางเรื่องขาดความต่อเนื่อง  

๔. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ใน
การด าเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

 เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของหน่วย
เหนือ 

๕. โรงเรียนมีการประสานกับหน่วยงานอื่นในการ
พัฒนาโรงเรียน 

๔. การด าเนินงานตามนโยบายซึ่งมีมากเกินไป 
ท าให้เกิดผล กระทบต่อการเรียนการสอน 

๖. มีคู่มือการปฏิบัติงานค่อนข้างชัดเจน ๕. ฝ่ายบริหารตามโครงสร้างการบริหารขาด 
๗. มีการมอบหมายงานหรือกระจายงานของ

สถานศึกษาท้ัง ๔ ด้าน ให้ครูและบุคลากร
รับผิดชอบอย่างเท่าเทียมกัน 

 อ านาจการตัดสินใจในการบริหารงานในบาง
เรื่อง โดยเฉพาะการบริหารงานด้านวิชาการ 
ท าให้การพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ 

๘. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายประกอบ 
ด้วย ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอื่นได้รับรู้
และให้ข้อมูลสารสนเทศ ให้ความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะรวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี 
สามารถให้ค าแนะน า ชี้แนะแก่ผู้บริหาร
สถานศึกษาอ่ืน ๆ ได้ 

 
๖. 

 
๗. 

 
 
 

๘. 

(ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน) ถดถอยลงอย่างมาก 
บุคลากรส่วนใหญ่มีภาระงานมากเกินไปจนมี
เวลาในการจัดการเรียนการสอนน้อยลง 
โรงเรียนมี วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายกล
ยุทธ์ในการด าเนินงาน แต่ยังไม่สอดคล้องกับ
หน่วยงานต้นสังกัด ท าให้การด าเนินงานและ
การจัดกิจกรรมหลายอย่างไม่สอดคล้องกัน 
การด าเนินการตามนโยบายบางเรื่องยังไม่ 

๙. ผู้บริหารเป็นผู้น าและเป็นแบบอย่างที่ดีใน 
การท างาน 

 เป็นไปตามที่คาดหวัง ได้แก่ ผลการสอบ 
ระดับชาติ (O-NET) 

๑๐. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการ 
โรงเรียนให้บรรลุภารกิจ 

๙. การก าหนดมาตรการ ระเบียบปฏิบัติ วิธ ี
ปฏิบัติและข้อบังคับภายในโรงเรียน ด้าน 

๑๑. บุคลากรของโรงเรียนมีวุฒิทางการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และได้รับการสนับสนุนการ
พัฒนาในทุกด้าน ทั้งด้านความรู้ความสามารถ
ทักษะการทางานในโอกาสต่าง ๆ กัน 
บุคลากร มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

 
 
 

๑๐. 

ผู้เรียน ด้านครูและบุคลากรบางอย่างไม่
ชัดเจน ส่งผลให้การด าเนินงานขาด
ประสิทธิภาพ 
การบริหารระบบงบประมาณในการด าเนิน 
งานขาดสภาพคล่อง 

๑๒. มีจ านวนของครูเพียงพอกับจ านวนนักเรียน   
 
 



๖ 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑๓. บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ 

ต่าง ๆ อย่างเต็มความรู้ความสามารถ และมี
ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน/สาขาวิชา 

๑๑. การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศยังไม่เป็นระบบ
และไม่เป็นปัจจุบัน ท าให้ขาดความคล่องตัว
ในการ ปฏิบัติงาน 

๑๔. การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน
อยู่ในระดับดี 

๑๒. โรงเรียนขาดการรายงาน/ประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ผลงาน 

๑๕. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

๑๓. การก ากับ การนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน 
ต่าง ๆ ไม่เข้มงวดและไม่ต่อเนื่อง ท าให้ขาด 

๑๖. ครูปฏิบัติงานสอนตามกลุ่มสาระท่ีได้รับ
มอบหมายครบตามเวลาที่ก าหนด 

 ข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนางาน ส่งผลให้การ
พัฒนาโรงเรียนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

๑๗. ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑๔. ขาดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๑๘. ครูมีการช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล โดยให้
ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เป็นแบบอย่างท่ีดี 

๑๕. ความสามารถในการแสดงทิศทางของการ
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในอนาคต  
ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและ 

๑๙. ครูมีการประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง
ในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทั้งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเท่าเทียมกันและ 
รายงานผลผู้เรียนให้ผู้ปกครองทราบ 

 
๑๖. 

 
๑๗. 

ชุมชนยังมีน้อย 
ความสามารถในการบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
บุคลากรขาดขวัญ ก าลังใจในการท างาน หรือ 

๒๐. ครูมีการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ และมี
ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน 

 
๑๘. 

ท างานด้วยความหวาดระแวง 
บุคลากรขาดความมั่นใจในการท างาน ไม่กล้า 

๒๑. ครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ตัดสินในการท างานบางเรื่อง ท าให้การ 
๒๒. บุคลากรมีจิตส านึกท่ีดี ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 

๑๙. 
ด าเนินงานล่าช้า 
ครูมีการเตรียมการสอน จัดกิจกรรมการเรียน 

๒๓. บุคลากรปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ต่อ
ตนเอง ต่องาน ต่อองค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย 
โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม 

 การสอนและพัฒนาผู้เรียนตามที่หลักสูตร
ก าหนด แต่ไม่ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 

  ๒๐. บุคลากรส่วนหนึ่งขาดประสบการณ์ในการ
เรียนการสอนเนื่องจากอายุงานน้อย 

  ๒๑. บุคลากรบางส่วนขาดความมั่นคงในการ
ท างาน 

  ๒๒. ครูบางส่วนยังไม่มีความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  ๒๓. ครูบางส่วนขาด/ไม่มีความเข้าใจในเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  ๒๔. ครูส่วนใหญ่ไม่วางแผนการจัดการเรียนรู้และ
ไม่ก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน 



๗ 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
  ๒๕. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูส่วนใหญ่ไม่

แสดงถึงการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
  ๒๖. ครูส่วนใหญ่ใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน  

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่ไม่หลากหลาย และไม่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ก าหนดไว้ 

  ๒๗. ครูไม่มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ไม่มี
การจัดท าสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 

  ๒๘. ครูไม่ส ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
บริบทของท้องถิ่น เพ่ือวางแผนจัดท า จัดหา 
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ไม่น าสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้  ไม่น าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

  ๒๙. ครูพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนตามหลักการวัดและประเมินผลแต่
เครื่องมือส่วนใหญ่ขาดความสอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดตามกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ และไม่วัดและประเมินผลพัฒนาการ
ของผู้เรียน  

  ๓๐. ครูไม่น าผลจากการวิจัยในชั้นเรียนไป
แก้ปัญหา และ/หรือพัฒนาผู้เรียน 

  ๓๑. บุคลากรบางส่วนยังขาดความเชี่ยวชาญใน
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์
ต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานอื่น 

  ๓๒. โรงเรียนยังขาดวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง 
ผู้บริหารและครูบางส่วนยึดติดกับวิธีการ
ท างานแบบเดิม ๆ ท าให้การผลักดันงานและ
การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส าเร็จท าได้
ยาก ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

  ๓๓. ทัศนคติของบุคลากรส่วนใหญ่ไม่ท างานเชิงรุก 
  ๓๔. บุคลากรขาดความตระหนักและไม่ให้ความ 

ส าคัญกับเป้าหมายความส าเร็จที่โรงเรียน
ก าหนดไว้ 



๘ 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
  ๓๕. บุคลากรบางส่วนมีจิตส านึกในความเป็นเจ้า 

ขององค์กรน้อย และไม่มีความภาคภูมิใจที่
เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

  ๓๖. การร่วมกันท างานเป็นทีมเพ่ือเป้าหมาย
เดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพยังมีน้อย 

 
 ๓.๒ ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนบ้านแป้งวิทยานั้น ปรากฏว่าสภาพแวดล้อม
ภายนอกมีโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ดังนี้ 

โอกำส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
๑. โรงเรียนมีเขตบริการหลายหมู่บ้าน จ านวน 

นักเรียนมีมาก 
๑. ผู้ปกครองมีค่านิยมในการส่งบุตรหลานเข้า

เรียนในเมือง 
๒. ชุมชน ผู้ปกครอง มีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน ๒. ครอบครัวนักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาการ 
๓.  ชุมชน ผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือและ

สนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน 
 

๓. 
หย่าร้าง แยกกันอยู่ 
ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานเท่าท่ีควร 

๔. นโยบายต้นสังกัดมีการก าหนดแนวทางใน 
การปฏิบัติงาน 

 
๔. 

เนื่องจากต้องท างาน 
ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจใน 

๕. นโยบายเรียนฟรีตั้งแต่แรกเกิดจนจบการ 
ศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน มีส่วนเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา 

 
๕. 

การเรียนการสอน 
ผู้ปกครองและนักเรียนไม่ได้ให้ความส าคัญกับ
การเรียน 

๖. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ๖. ผู้ปกครองและนักเรียนขาดเป้าหมายใน 
๗. ชุมชนมีความสามัคคี ปลอดยาเสพติด  การศึกษา 
๘. ชุมชนมีความรักและร่วมอนุรักษ์ใน

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
๗. นโยบายด้านการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 

ส่งผลต่อความต่อเนื่องในการบริหารจัด  
๙. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่

หลากหลาย 
 การศึกษา เนื่องจากการเปลี่ยนรัฐบาล หรือ 
เปลี่ยนผู้บริหาร 

๑๐. สภาพสังคมในชุมชนอยู่อย่างสงบสุข 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

๘. การกระจายงบประมาณไม่ทั่วถึงและไม่
เหมาะสม 

๑๑. ผู้น าชุมชนเห็นความส าคัญของการศึกษา ๙. นโยบายการปรับลดอัตราก าลังคนภาครัฐ 
๑๒. มีระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารที่เหมาะสม

กับการด าเนินงานด้านการบริหารสถานศึกษา 
๑๐. คนในชุมชนสนใจ ความรู้เรื่องกฎหมายและ

การเมืองน้อย 
๑๓. มีระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารที่สะดวกใน

การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 
และผู้ปกครอง 

๑๑. 
 

๑๒. 

มีนโยบายและงานเร่งด่วนบ่อย ส่งผลกระทบ
กับการเรียนการสอน 
ผู้ปกครองและคนในชุมชนมีรายได้เฉลี่ยต่อ 

๑๔. ชุมชนเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้สะดวก
มากขึ้น ส่งผลดีต่อการประชาสัมพันธ์ของ 
โรงเรียน 

 
๑๓. 

ครัวเรือนอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
รายได้ของชุมชน ผู้ปกครองไม่แน่นอนส่วน
ใหญ่มีอาชีพรับจ้าง 



๙ 
 

โอกำส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
๑๕. มีการบริการและเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้น  

เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น 
๑๔. ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ าท าให้การระดม

ทรัพยากรท้องถิ่นและเอกชนเพ่ือการจัด 
   การศึกษาลดน้อยลง 
  ๑๕. ค่าครองชีพสูงท าให้บุคลากรและผู้ปกครอง 

มีค่าใช้จ่ายสูง มีปัญหาเรื่องการเงินในการ
ส่งเสริมการศึกษาของบุตรหลาน 

  ๑๖. สถานที่ตั้งของโรงเรียนมีโรงเรียนขยายโอกาส
อยู่โดยรอบ มีผลกระทบต่อจ านวนนักเรียนใน
โรงเรียน 

  ๑๗. สิ่งแวดล้อมท่ีมีสื่อยั่วยุ เช่น ร้านเกม การใช้ 
โทรศัพท์มือถือ ท าให้นักเรียนมีความเสี่ยงใน
การด ารงชีวิตที่ดี 

  ๑๘. ประชากรในวัยที่จะต้องได้รับการศึกษาภาค
บังคับและขั้นพ้ืนฐานลดลง 

  ๑๙. เทคโนโลยีที่อ านวยความสะดวกด้านการเรียน
การสอนยังไม่เพียงพอ 

  ๒๐. ครูและนักเรียนใช้สื่อและเทคโนโลยียังไม่เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเท่าที่ควร 

  ๒๑. เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงพัฒนา
อย่างรวดเร็วท าให้ไม่สามารถจัดหาหรือ
บริหารจัดการหรือน ามาประยุกต์ใช้ใน
โรงเรียนได้อย่างเหมาะสมได้ทันเวลา 

  ๒๒. ไม่มีการควบคุมการใช้เทคโนโลยี ท าให้
นักเรียนใช้เทคโนโลยีในทางที่ไม่เหมาะสม 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 
 ๓.๓ กรำฟแสดงสถำนภำพของสถำนศึกษำ 

 
 ค ำอธิบำยสถำนภำพของสถำนศึกษำ  
  สถานศึกษามีความพร้อม มีความเข้มแข็ง แต่มีอุปสรรคจากภายนอกเป็นปัญหา  



๑๑ 
 

ส่วนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
 

๑. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดให้ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษามีหน้าที่ในการพิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ ที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ และด้วยเหตุที่แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 
๒๕๔๒ – ๒๕๕๙) จะสิ้นสุดในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้นส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดท าแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ซึ่งเป็นแผนระยะยาว ๒๐ ปีเพ่ือเป็นแผนแม่บทส าหรับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นกรอบ แนวทางในการพัฒนาการศึกษา 
 วิสัยทัศน์ คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑ 
 แผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ 
 เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓Rs๘Cs) ประกอบด้วยทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 
  ๓Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) 
  ๘Cs ได้แก ่ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking 
and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะ
ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้าน
การสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่ อ (Communication, Information and Media Literacy) 
ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม (Compassion)  
 แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลักที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพ่ือให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์
และแนวคิดการจัดการศึกษา ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
  ๑.๑ คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 
        ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๑.๒ คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ 
        ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  ๑.๓ คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
  ๒.๑ ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน  
        และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 



๑๒ 
 
  ๒.๒ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ  
        เป็นเลิศเฉพาะด้าน 
  ๒.๓ การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม 
        ทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
  ๓.๑ ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่ 
        จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
  ๓.๒ คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา 
        และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
  ๓.๓ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
        อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  ๓.๔ แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนการรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
        และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
  ๓.๕ ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๖ ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
  ๓.๗ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้
  ๔.๑ ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  ๔.๒ การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
  ๔.๓ ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  
        เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินผล และรายงานผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย ดังนี้ 
  ๕.๑ คนทุกช่วงวัยมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตาม  
        หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  ๕.๒ หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  ๕.๓ การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น 
        มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
  ๖.๑ โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน  
         และสามารถจรวจสอบได้ 
  ๖.๒ ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ  
        มาตรฐานการศึกษา 
  ๖.๓ ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ 
        ประชาชนและพ้ืนที่ 
  ๖.๔ กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่ 
        แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา 



๑๓ 
 
  ๖.๕ ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม  
        สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  
 
๒. นโยบายด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 ด้วยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ-
บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายธีระเกียติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีว่า 
การกระทรวงศึกษาธิการ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง
ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้งสองท่าน พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล 
ได้มอบนโยบายและจุดเน้นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 ๑) น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร-
เทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน
ถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 
  ๑.๑) พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ - 
 บดินทรเทพยวรางกูร มีใจความว่า “(๑) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน ๒ ด้าน คือ  
 ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง (๒) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคง
 เข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)” 
  ๑.๒) สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - 
 ภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู 
 และการศึกษา (๑) นักเรียน “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่
 เรียนล้าหลัง มิใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือน เพ่ือให้คนเก่งได้ล าดับดี ๆ เช่น 
 สอบได้ที่หนึ่งของชั้นแต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับตัวเอง” (๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๕) “ครูไม่จ าเป็นต้องมีความรู้
 ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียนชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี 
 เด็กโตก็ต้องท าเช่นกัน” (๖ มิ.ย. ๒๕๕๕) “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็น
 หมู่คณะมากขึ้นจะได้มีความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ความรู้และ
 ประสบการณ์แก่กัน” (๕ ก.ค. ๒๕๕๕) “ท าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรัก
 นักเรียน” (๙ ก.ค. ๒๕๕๕) (๒) ครู “เรื่องครูมีความส าคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่งคือการ
 ขาดครู เพราะจ านวนไม่พอ ครูย้ายบ่อย ดังนั้นก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนา ต้องพัฒนาครูก่อนให้
 พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผลตามที่ต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคม
 ของครูให้เหมาะสม และปลูกจิตส านึกโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือการให้
 ทุนและอบรม กล่าวคือต้องมีความรู้ทางวิชาการในสาขาที่เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการ
 สอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือมีความรักเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพ่ือจะ
 ได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตนไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๕) 
 “ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ ๔๐-๕๐ ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง” (๖ มิ.ย. 
 ๒๕๕๕) “ปัญหาปัจจุบันคือครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนต าราส่งผู้บริหารเพ่ือให้ได้ต าแหน่ง
 และเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน 
 ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือเป็นความดีความชอบ



๑๔ 
 
 หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (๕ ก.ค. ๒๕๕๕) “ครู
 บางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้ทั้งหมดวิชาก็
 ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม” (๕ 
 ก.ค. ๒๕๕๕) 
 ๒) การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาคนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดเป็นยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาท่ีจะด าเนินการ ๖ ด้าน คือ 
  ๒.๑) ความมั่นคง 
  ๒.๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ๒.๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  ๒.๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  ๒.๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๒.๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
๓. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 วิสัยทัศน์ 
  การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐาน  
 ความเป็นไทย 
 พันธกิจ 
  ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
  ๒) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ 
      ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
  ๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
      การศึกษาและบูรณาการจัดการศึกษา 
 เป้าหมาย 
  เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
 บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนดเป้าหมาย ดังนี้ 
  ๑) ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสม
      ตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
  ๒) ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ
      เสมอภาค 
  ๓) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างาน
      ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
  ๔) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มี
      ประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
      พอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 



๑๕ 
 
  ๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่าย 
      การบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจาย
      อ านาจและความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
  ๖) พ้ืนที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่ 
      เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
  ๗) หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
      จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๘) หน่วยงานทุกระดับมีงานวิจัยที่สามารถน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
๔. นโยบายการพัฒนาการศึกษา ระดับภาค (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มุ่งเน้นการพัฒนา
ประชาชนทั้งปวงในพ้ืนที่ให้ได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง และตอบสนอง
ปัญหาความต้องการของสังคมในด้านคุณภาพการศึกษา และคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา สร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมและชุมชนว่า สามารถพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนที่มีความรู้ มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ และมีคุณธรรม พึ่งพาตนเองได้ มีทักษะส าคัญในศตวรรษที่ ๒๑ อย่างรอบด้านเพ่ือเป็นทุนไว้
สร้างงาน สร้างรายได้ และพร้อมให้การจัดการศึกษาสามารถน าพาการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนได้ จึงได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ ไว้ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
  การจัดการศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ มีการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง ครบถ้วน และเหมาะสม และได้รับการพัฒนา
 ทักษะที่ส าคัญส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ อย่างรอบด้าน  
 พันธกิจ 
  ๑) มุ่งเสริมสร้างความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพของสถานศึกษาของครู  
      หลักสูตรกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล รวมทั้งสื่อและ  
      เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
  ๒) มุ่งจัดและประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพ่ือให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้รับ
      การศึกษาและได้รับการดูแลช่วยเหลือจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ๓) มุ่งพัฒนาการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ที่เน้นการพัฒนาและใช้ทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ 
      สร้างสรรค์ เป็นแกนในการขับเคลื่อนและพัฒนาทักษะที่ส าคัญในศตวรรษท่ี ๒๑ 
  ๔) ใช้กระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมเป็นแนวทางส าคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการ  
      ศึกษา ทั้งวัฒนธรรมการบริหาร การจัดกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการพัฒนาคุณธรรม 
      และค่านิยมที่พึงประสงค์ และแนวปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในสถานศึกษา 
 เป้าประสงค์ 
  ๑) เยาวชนวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และประชาชนได้รับการส่งเสริมการ 
      เรียนรู้ที่เหมาะสมกับการด าเนินชีวิต 
  ๒) ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะ  
      ทักษะการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีวินัย ซื่อสัตย์  



๑๖ 
 
      รับผิดชอบ พ่ึงพาตนเอง ร่วมมือ ช่วยเหลือผู้อ่ืน รู้จักหน้าที่ และเป็นคนดีของสังคม  
      และมีทักษะสามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
  ๓) ครู นักเรียน และประชาชนพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา 
 ตัวช้ีวัด 
  ๑) ประชาชนในวัยเรียนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานร้อยละ ๑๐๐ 
  ๒) คะแนนเฉลี่ย O-Net ทุกระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ และมีล าดับการเปรียบเทียบ 
      ระดับภาคที่สูงขึ้น 
  ๓) มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ PISA สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ และมีล าดับการเปรียบเทียบ 
      ระดับภาคที่สูงขึ้น 
  ๔) ผู้ส าเร็จการศึกษาสายอาชีพ มีงานท าร้อยละ ๑๐๐ 
  ๕) ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้เรียนไม่น้อย 
      กว่าร้อยละ ๙๐ ของแต่ละกลุ่ม  
 
๕. การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  
 ค่านิยมองค์กร (STI : Core Values) 
  มีจิตมุ่งบริการ ท างานเป็นทีม ยึดมั่นความถูกต้องดีงาม 
  S : Service Mind = มีจิตมุ่งบริการ 
  T : Team work  = ท างานเป็นทีม 
  I : Integrity  = ยึดมั่นความถูกต้องดีงาม 
 วิสัยทัศน์ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ 
 มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 พันธกิจ 
  ๑) ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 
  ๒) พัฒนาคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓) บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลภายใต้การกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม 
 กลยุทธ์ 
  ๑) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ๒) เพ่ิมโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส
      ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
  ๓) พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๔) พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๕) พัฒนาระบบบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 
 เป้าประสงค์ 
  ๑) พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
      และมาตรฐานสากลในศตวรรษท่ี ๒๑ 
  ๒) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 
  ๓) ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเสมอภาค 



๑๗ 
 
  ๔) ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ 
  ๕) บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลภายใต้การกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม 
 
๖. การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 
 อัตลักษณ์  
  เป็นคนดี มีมารยาทงาม มีความรับผิดชอบ 
 เอกลักษณ์  
  รักษ์ความเป็นไทย 
 วิสัยทัศน์  
  ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านแป้งวิทยาจะเป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน
 ด้วยระบบมาตรฐานสากล ให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีมารยาทงาม และมีความรับผิดชอบบนพ้ืนฐาน
 ความเป็นไทยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจ   
  ๑) พัฒนาการจัดการศึกษาและระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยรูปแบบโรงเรียนมาตรฐาน 
      สากล 
  ๒) พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีมารยาท และมีความรับผิดชอบ 
  ๓) มุ่งปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ 
  จากวิสัยทัศน์ที่ว่า “ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านแป้งวิทยาจะเป็นสถานศึกษา
 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้วยระบบมาตรฐานสากล ให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีมารยาทงาม และมีความ
 รับผิดชอบ บนพ้ืนฐานความเป็นไทยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โรงเรียนบ้านแป้ง
 วิทยา จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ซึ่งเป็นกลยุทธ์ของโรงเรียน  ด าเนินการโดยน าเป้าหมายมาจัดหมวดหมู่
 หรือกลุ่มมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาโรงเรียนในรูปแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดี มีมารยาทงาม  
    และมีความรับผิดชอบ 
  กลยุทธ์ที่ ๔  ปลูกฝังความเป็นไทยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
  



๑๘ 
 

ส่วนที่ ๓ กรอบแผนงาน/งบประมาณ 
 
๓.๑ กรอบแผนงาน/งบประมาณ 
 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 
ส านักงานคณะกรรมกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน
ตามเป้าหมาย นโยบายของศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเป็นการสนองนโยบาย กลยุทธ์และจุดเน้นของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องข้างต้น โรงเรียนบ้านแป้งวิทยาจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และใช้แผน 
ในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยก าหนดโครงการ/กิจกรรม 
ที่ส าคัญในการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และจุดเน้นดังกล่าว 
 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยาได้ประมาณการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากแผนงาน
พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบของโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยยึดนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
และกลยุทธ์ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ และ
ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีมาตรฐาน ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพของโรงเรียนเป็นกรอบการพิจารณา และ
ด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดท าโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ระเบียบกระทรวงการคลังที่เก่ียวข้อง  
 
๓.๒ ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) 
ประมาณการรายรับ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

๑. เงินอุดหนุนรายหัว 
    ๑.๑ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     ๒๗ คน 
    ๑.๒ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ๓๓ คน 

๑๓๙,๙๕๐.๐๐ 
๖๐,๗๕๐.๐๐ 
๗๙,๒๐๐.๐๐ 

 
๒,๒๕๐ บาท/คน/ภาคเรียน 
๒,๔๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน 

๒. เงินอุดหนุนอ่ืน ๆ 
    ๒.๑ เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
          ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     ๒๗ คน 
          ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ๓๓ คน 

 
๒๗,๕๕๕.๐๐ 
๑๑,๘๘๐.๐๐ 
๑๕,๖๗๕.๐๐ 

 
 
๔๔๐ บาท/คน/ภาคเรียน 
๔๗๕ บาท/คน/ภาคเรียน 

    ๒.๒ ค่าอุปกรณ์การเรียน 
          ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     ๒๗ คน 
          ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ๓๓ คน 

๑๓,๒๖๐.๐๐ 
๕,๖๗๐.๐๐ 
๗,๕๙๐.๐๐ 

 
๒๑๐ บาท/คน/ภาคเรียน 
๒๓๐ บาท/คน/ภาคเรียน 

รวมเงินที่คาดว่าจะได้รับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ๑๘๐,๗๖๕.๐๐  
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เมษายน ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๓) 
ประมาณการรายรับ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

๑. เงินอุดหนุนรายหัว 
    ๑.๑ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     ๑๙ คน 
    ๑.๒ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ๒๕ คน 

๑๐๒,๗๕๐.๐๐ 
๔๒,๗๕๐.๐๐ 
๖๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๒,๒๕๐ บาท/คน/ภาคเรียน 
๒,๔๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน 

๒. เงินอุดหนุนอ่ืน ๆ 
    ๒.๑ เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
          ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     ๑๙ คน 
          ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ๒๕ คน 

 
๒๐,๒๓๕.๐๐ 

๘,๓๖๐.๐๐ 
๑๑,๘๗๕.๐๐ 

 
 
๔๔๐ บาท/คน/ภาคเรียน 
๔๗๕ บาท/คน/ภาคเรียน 

    ๒.๒ เงินค่าอุปกรณ์การเรียน 
          ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     ๑๙ คน 
          ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ๒๕ คน 

๙,๗๔๐.๐๐ 
๓,๙๙๐.๐๐ 
๕,๗๕๐.๐๐ 

 
๒๑๐ บาท/คน/ภาคเรียน 
๒๓๐ บาท/คน/ภาคเรียน 

    ๒.๓ เงินค่าหนังสือเรียน 
          ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     ๑๙ คน 
          ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ๒๕ คน 

๓๓,๒๖๐.๐๐ 
๑๑,๕๕๕.๐๐ 
๒๑,๗๐๕.๐๐ 

ม.๑=   ๕ x   ๗๓๙  =   ๓,๖๙๕ บาท 
ม.๒=   ๕ x   ๕๖๔  =   ๒,๘๒๐ บาท 
ม.๓=   ๙ x   ๕๖๐  =   ๕,๐๔๐ บาท 
ม.๔=   ๕ x ๑,๑๖๐ =   ๕,๘๐๐ บาท 
ม.๕= ๑๖ x    ๘๐๕ = ๑๒,๘๘๐ บาท 
ม.๖=   ๔ x    ๗๖๓ =   ๓,๐๒๕ บาท 

    ๒.๔ เงินค่าเครื่องแบบผู้เรียน 
          ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     ๑๙ คน 
          ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ๒๕ คน 

๓๒,๒๕๐.๐๐ 
๘,๕๕๐.๐๐ 

๑๒,๕๐๐.๐๐ 

 
๔๕๐ บาท/คน/ปี/ภาคเรียน 
๕๐๐ บาท/คน/ปี/ภาคเรียน 

รวมเงินที่คาดว่าจะได้รับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ๑๙๘,๒๓๕.๐๐  
รวมเงินที่คาดว่าจะได้รับปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๓๗๖,๐๐๐.๐๐  
 
๓.๓ สรุปการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๓.๓.๑ เงินที่น ามาจัดสรรตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
          - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ๒/๒๕๖๒ ๑๓๙,๙๕๐.๐๐ บาท  
          - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ๑/๒๕๖๓ ๑๐๒,๗๕๐.๐๐ บาท  

รวมทั้งสิ้น ๒๔๒,๗๐๐.๐๐ บาท  
   

๓.๓.๒ รายการที่ต้องกันเงินไว้ก่อนน าไปจัดสรรตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
         ๑) ค่าสาธารณูปโภค ดังนี้ 
              - ค่ากระแสไฟฟ้า ประมาณการเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
              - ค่าโทรศัพท์และค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประมาณการ 
                เดือนละ ๑,๕๓๓.๕๐ บาท จ านวน ๖ เดือน 

๙,๒๐๐.๐๐ บาท  

              - เงินส ารองจ่าย ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
รวมทั้งสิ้น ๑๙๙,๒๐๐.๐๐ บาท  

 
 
 



๒๐ 
 

๓.๓.๓ จัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
         - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ๒ ภาคเรียน  ๒๔๒,๗๐๐.๐๐ บาท 
         - เงินรายได้สถานศึกษา  ๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท 
               หักเงินค่าสาธารณูปโภค ตามข้อ ๓.๒ ๑๙๙,๒๐๐.๐๐   
         คงเหลือส าหรับจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ๘๑,๕๐๐.๐๐ บาท 

 
๓.๔ การจัดสรรงบประมาณตามกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา 

กลยุทธ์ จ านวนเงิน (บาท) 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาโรงเรียนในรูปแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล ๖๕,๔๐๐.๐๐ 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ๐.๐๐ 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี มีมารยาทงาม  

และมีความรับผิดชอบ 
๑๑,๑๐๐.๐๐ 

กลยุทธ์ที่ ๔ ปลูกฝังความเป็นไทยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕,๐๐๐.๐๐ 
งบประมาณส าหรับค่าสาธารณูปโภค ๑๙๙,๒๐๐.๐๐ 

รวม ๒๘๐,๗๐๐.๐๐ 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาโรงเรียนในรูปแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอ่ืน ๆ 

๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
    และส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ    
    เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา   
    ตามแนวทางมาตรฐานสากล 

๒๔,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๔,๕๐๐.๐๐ 
นางณิชาภัทร  
    โชติกาญจนเรือง 

๑) กิจกรรมยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน  
๘ กลุ่มสาระ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางณิชาภัทร  
     โชติกาญจนเรือง 

๒) กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริหาร 
งานวิชาการ 

๑๖,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๖,๐๐๐.๐๐ นางณิชาภัทร  
     โชติกาญจนเรือง 

๓) กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน ๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ นางสาวรุ่งรว ี
             รุ่งแสง 

๔) กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร ์

๓,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓,๕๐๐.๐๐ นางสาวอารีรตัน ์
             จันทร์ชื่น 

๒. โครงการส่งเสริมศักยภาพและความ 
    สามารถพิเศษของผู้เรียน  

๖,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ นางณิชาภัทร  
    โชติกาญจนเรือง 

๑) กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่และวัน
ภาษาไทยแห่งชาต ิ

๒,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ นายนวพล  สาธุชน 
            

๒) กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๒,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ นางสาวปรารถนาภรณ์ 
                   บ่องาม 

๓) กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๒,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ นางเพ็ชรา 
         อธิวาสนพงศ์ 

๔) กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณติศาสตร ์ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางสาวภัทรวรรณ 
              สุทธิชาติ 



๒๑ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอ่ืน ๆ 

๕) กิจกรรมแข่งขันกีฬา “ศรีศักดิ์พรหมบ้าน
ไผ่ศรีทอง” 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นายพงศ์นารถ 
         จันทร์ภาภาส 

๖) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสุนทรยีภาพ
ด้านศิลปะ ดนตร ี

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางสาวรุ่งรว ี
             รุ่งแสง 

๓. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร   
    จัดการโรงเรียน 

๐.๐๐ ๘,๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๘,๑๐๐.๐๐ นางภาราดา   
            เอมอินทร์ 

๑) กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคณุภาพ
ภายใน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางณิชาภัทร  
     โชติกาญจนเรือง 

๒) กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพงานธุรการ
และงานสารบรรณ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางสาววันด ี
              สุขสร้าง 

๓) กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษาตามแนวทางมาตรฐาน 
สากล 

๐.๐๐ ๘,๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๘,๑๐๐.๐๐ นางสาวรุ่งรว ี
             รุ่งแสง 

๔. โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ 
    และส่งเสริมทักษะการผลิตผลงาน 
    สร้างสรรค์ของนักเรียน 

๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ นางสาวอรนภา 
            มงคลไวย์ 

๑) กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาทักษะตาม
แนวทางไทยแลนด์ ๔.๐ ด้วยระบบ 
Coding และ Robotics 

๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ นายวัฒนพงศ์ 
              เชาว์โน 

๒) กิจกรรมพัฒนาการเรยีนการสอนด้วย
ระบบ DLTV และ DLIT 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางสาวอรนภา 
             มงคลไวย ์

๕. โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพและ 
    แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

๐.๐๐ ๑๘,๓๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๘,๓๐๐.๐๐ นางสาวอารีรัตน์ 
             จันทร์ชื่น 

๑) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามยั ๐.๐๐ ๒,๓๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒,๓๐๐.๐๐ นางสาวสุนสิา 
              อิ่มรัง 

๒) กิจกรรมปรับปรุงโรงน้ าดื่มและส่งเสรมิ
ประสิทธิภาพงานโภชนาการ 

๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ นางสาวสุนสิา 
              อิ่มรัง 

๓) กิจกรรมการจัดซื้ออุปกรณ์ท าความสะอาด ๐.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐ นางสาวอารีรตัน ์
             จันทร์ชื่น 

๔) กิจกรรม big cleaning day ๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ นางภาราดา 
            เอมอินทร์ 

๕) กิจกรรมสนับสนุนงานโสตทัศนูปกรณ ์ ๐.๐๐ ๓,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓,๕๐๐.๐๐ นางสาวอารีรตัน ์
             จันทร์ชื่น 

๖) กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภมูิทัศน์และ 
ซ่อมบ ารุงอาคารเรียน อาคารประกอบ
ครุภณัฑ์ และยานพาหนะ 

๐.๐๐ ๔,๕๐๐.๐๐ 
 

๐.๐๐ ๔,๕๐๐.๐๐ นางสาวอารีรตัน ์
             จันทร์ชื่น 

๗) กิจกรรมปรับปรุงระบบอินเทอรเ์นต็
ภายในโรงเรียน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นายวัฒนพงศ์ 
              เชาว์โน 

๘) กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรยีน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นายวัฒนพงศ์ 
              เชาว์โน 

๙) กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางสาวอารีรตัน ์
             จันทร์ชื่น 



๒๒ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอ่ืน ๆ 

๑๐) กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนและห้องเรียน
คุณภาพ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางสาวอารีรตัน ์
             จันทร์ชื่น 

๑๑) กิจกรรมซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นายพงศ์นารถ 
         จันทร์ภาภาส 

๑๒) กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นายวัฒนพงศ์ 
              เชาว์โน 

๑๓) กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
มาฆะกติติมาล ี

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นายวัฒนพงศ์ 
              เชาว์โน 

๖. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๓,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓,๕๐๐.๐๐ นางณิชาภัทร  
    โชติกาญจนเรือง 

๑) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

๑,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางณิชาภัทร  
     โชติกาญจนเรือง 

๒) กิจกรรมปลูกและบ ารุงรักษาพรรณไม ้ ๒,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางณิชาภัทร  
     โชติกาญจนเรือง 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓๔,๐๐๐.๐๐ ๓๑,๔๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๖๕,๔๐๐.๐๐  
 

กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอ่ืน ๆ 

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร   
    ทางการศึกษา เพ่ือให้มีสมรรถนะและ   
    ศักยภาพในการท างานและจดักระบวนการ 
    เรียนรู้ตามมาตรฐานสากล 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางเพ็ชรา 
       อธิวาสนพงศ์ 

๑) กิจกรรมอบรมพัฒนาสมรรถนะและ
ศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางเพ็ชรา 
        อธิวาสนพงศ์ 

๒) กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางสาวอภิรด ี
              ธูปหอม 

๓) กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูด้วยกระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community) 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางณิชาภัทร  
     โชติกาญจนเรือง 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐  
 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี มีมารยาทงาม และมีความรับผิดชอบ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอ่ืน ๆ 

๑. โครงการโรงเรียนคุณธรรม ๑,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางสาวอภิรดี 
             ธูปหอม 

๑) กิจกรรมเรียนดีมีรางวัล ๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ นางสาวอภิรด ี
              ธูปหอม 

๒) กิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันท า ๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางสาวอภิรด ี
              ธูปหอม 



๒๓ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอ่ืน ๆ 

๓) กิจกรรมคดัแยกขยะ รักความสะอาด ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางสาวอารีรตัน ์
             จันทร์ชื่น 

๒. โครงการมารยาทงามตามวิถีไทย ๑,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ นางสาวอภิรดี 
             ธูปหอม 

๑) กิจกรรมเสริมสร้างมารยาทและความเป็น
ไทย 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางสาวอภิรด ี
              ธูปหอม 

๒) พิธีไหว้คร ู ๑,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ นางสาวอภิรด ี
              ธูปหอม 

๓. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ๒,๖๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒,๖๐๐.๐๐ นางสาวอภิรดี 
             ธูปหอม 

๑) กิจกรรมอบรมการเขียนโครงงานคุณธรรม ๑,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ นางณิชาภัทร  
     โชติกาญจนเรือง 

๒) กิจกรรมส่งเสริมโรงเรยีนวิถีพุทธ  
ด้านกายภาพ 

๑,๖๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑,๖๐๐.๐๐ นางณิชาภัทร  
     โชติกาญจนเรือง 

๓) กิจกรรมอิ่มบุญวันศุกร ์ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางณิชาภัทร  
     โชติกาญจนเรือง 

๔) กิจกรรมจติอาสาพัฒนาชุมชน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางณิชาภัทร  
     โชติกาญจนเรือง 

๕) กิจกรรมยิ้มง่าย ไหวส้วย ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางณิชาภัทร  
     โชติกาญจนเรือง 

๖) กิจกรรมการเรียนการสอนธรรมศกึษาและ
สอบนักธรรมสนามหลวง 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางณิชาภัทร  
     โชติกาญจนเรือง 

๔. โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๔,๑๐๐.๐๐ ๙๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ นายพงศ์นารถ 
       จันทร์ภาภาส 

๑) กิจกรรมปลูกฝังความจงรักภักดีตอ่สถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์

๔,๑๐๐.๐๐ ๙๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ นางภาราดา 
            เอมอินทร์ 

๒) กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางณิชาภัทร  
     โชติกาญจนเรือง 

๕. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ 
    นักเรียน 

๑,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ นายพงศ์นารถ 
       จันทร์ภาภาส 

๑) กิจกรรมเยี่ยมบ้านและรู้จักนักเรียน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางสาวอภิรดี  
              ธูปหอม 

๒) กิจกรรมคดักรองนักเรยีนและส่งเสริม
ประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๑,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ นายพงศ์นารถ 
        จันทร์ภาภาส 

๓) กิจกรรมเสริมสร้างภูมคิุ้มกันและเฝ้าระวัง
ป้องกันปัญหายาเสพติด โรคเอดส ์และ 
การตั้งครรภไ์ม่พร้อมในวัยรุ่น 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางณิชาภัทร  
     โชติกาญจนเรือง 

๔) กิจกรรมแข่งขันกีฬาเสรมิสร้างวินัย  
ป้องกันภัยยาเสพติด 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นายพงศ์นารถ 
        จันทร์ภาภาส 

๕) กิจกรรมปรับปรุงพฤติกรรมและคณุลักษณะ
ของผู้เรียน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นายพงศ์นารถ 
        จันทร์ภาภาส 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๒๐๐.๐๐ ๙๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๑,๑๐๐.๐๐  



๒๔ 
 

กลยุทธ์ที่ ๔ ปลูกฝังความเป็นไทยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอ่ืน ๆ 

๑. โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ๒,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐ นางณิชาภัทร  
    โชติกาญจนเรือง 

๑) กิจกรรมอบรมผู้น าเยาวชนครอบครัว
พอเพียง 

๑,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ นางณิชาภัทร  
     โชติกาญจนเรือง 

๒) กิจกรรมขยายผลครอบครัวพอเพยีงสู่
สถานศึกษาและชุมชน 

๑,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ นางณิชาภัทร  
     โชติกาญจนเรือง 

๒. โครงการมารยาทงามตามวิถีไทย ๐.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐ นางสาวอภิรดี 
             ธูปหอม 

๑) กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและประเพณี 
ยายดอกไม ้

๐.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐ นางภาราดา 
            เอมอินทร์ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๕๐๐.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐  
 



 
โรงเรียนบานแปงวิทยา 

 
ชื่อโครงการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ เพื่อยกระดับ
  คุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางมาตรฐานสากล 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ความสอดคลอง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับตาง ๆ  
  สนองยุทธศาสตรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  สนองกลยุทธสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลยุทธที่ ๑ 
  สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธที่ ๑ 
  สงผลตอมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม  โครงการตอเน่ือง 
กลุมงานที่รับผิดชอบ กลุมบริหารวิชาการ  
ผูรับผิดชอบ  นางณิชาภัทร  โชติกาญจนเรือง 
ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานวิชาการ เปนหัวใจของสถานศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนงานที่จะตองพัฒนาผูเรียน ให
มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต การบริหารวิชาการเปนการบริหาร 
ที่ใหความสําคัญกับผูเรียน และกระบวนการจัดการศึกษาอยางชัดเจน บทบาทสําคัญของสถานศึกษาตองยึดหลัก
ตอบสนองตอผูเรียนโดยยึดหลักวา ผูเรียนทุกคน มีความรูความสามารถและพัฒนาตนเองได ถือวาผูเรียนสําคัญ
ที่สุด การจัดการเรียนการสอน ตองจัดกิจกรรมสงเสริมใหเหมาะสมกับความสนใจความถนัดของผูเรียน มุงเนน
ประเมินพัฒนาการของผูเรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค การเขารวมกิจกรรม วัดผลและประเมินผลผูเรียนดวย
วิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับระดับและรูปแบบการจัดการศึกษา งานวิชาการคือหัวใจของสถานศึกษา การจะ
บริหารงานวิชาการใหประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพตองตระหนักถึงผูเรียนเปนสําคัญ งานวิชาการจะตอง
มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเปนกรอบในการดําเนินการ  

ดวยหลักการและเหตุผลขางตนโรงเรียนจึงไดจัดทํากิจกรรมสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ
เพื่อสนองตอกลยุทธ นโยบายดานคุณภาพผูเรียน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
จุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 



๒.๒ เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่สถานศึกษา

กําหนด   
๒.๓ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานกลุมบริหารวิชาการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน

สูงสุดแกทางราชการ 
๒.๔ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการดําเนินงานดานตาง ๆ ของงานในกลุมบริหารวิชาการ 
๒.๕ เพื่อกํากับ ติดตาม บุคลากรในกลุมงานวิชาการใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

สูงสุดแกทางราชการ 
 

๓. เปาหมาย 
 ๓.๑ ดานปริมาณ 
  ๑) งานหลักในกลุมบริหารวิชาการ จํานวน ๗ งาน ไดรับการพัฒนาระบบการบริหารใหมีความสะดวก  
      คลองตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ๒) ในภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๒ รอยละ ๘๐ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
      ระดับสถานศึกษาเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับภาคเรียนที่ ๑  
  ๓) ในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
      เพิ่มข้ึนอยางนอยรอยละ ๓ 
  ๔) ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ปการศึกษา ๒๕๖๑ มีผลสัมฤทธิ์ 
      เพิ่มข้ึนรอยละ ๓ จํานวน ๕ กลุมสาระการเรียนรู 
  ๕) ปการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนมีนักเรียนเพิ่มขึ้นรอยละ ๓๐ 

๓.๒ ดานคุณภาพ 
  ๑) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามหลักสูตรสถานศึกษาและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
      ที่สถานศึกษากําหนด  
  ๒) ผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีคานิยมและจิตสํานึก 
      ตามท่ีสถานศึกษากําหนดโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  ๓) สถานศึกษามีระบบการดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร 
      สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย   
  ๔) สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
      จัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ๕) สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่มีประสิทธิภาพ 

 
๔. กิจกรรมและวิธีดําเนินการ 
 ๔.๑ ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน/ครูทุกกลุมสาระ  

๔.๒ ประชาสัมพันธโครงการ  
๔.๓ จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของ 
๔.๔ ดําเนินการตามกิจกรรม ดังนี ้

  ๑) ประชุมชี้แจงผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน และกิจกรรมตาง ๆ ในปการศึกษาที่ 
      ผานมา แกครูผูสอนและนักเรียนทุกคนเพื่อทราบและสรางความตระหนัก 
  ๒) ครูทุกกลุมสาระการเรียนรูวิเคราะหผลการดําเนินงานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปการศึกษา 
      ที่ผานมา เพื่อศึกษาและพิจารณาจุดเดนและจุดควรพัฒนา 



  ๓) ผูรับผิดชอบงานตาง ๆ ในกลุมบริหารวิชาการวิเคราะหผลการดําเนินงานในปงบประมาณที่ 
      ผานมาเพื่อศึกษาและพิจารณาจุดเดนและจุดควรพัฒนา 
  ๔) ทุกกลุมสาระการเรียนรู จัดเตรียมกิจกรรมตาง ๆ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหม ี
      ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  ๕) งานแตละงานในกลุมบริหารวิชาการ จัดเตรียมกิจกรรมและจัดหาวัสดุอุปกรณในการพัฒนา 
      งานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนี ้
   ๕.๑) กิจกรรมการวางแผนงานวิชาการ 
    (๑) รวบรวมขอมูลและจัดทําระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ 
    (๒) การวางแผนงานวิชาการ 
    (๓) การจัดทําสารสนเทศงานวิชาการ 
    (๔) การจัดการรับนักเรียน 
   ๕.๒) กิจกรรมการบริหารงานวิชาการ 
    (๑) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
    (๒) การพัฒนาหลักสูตรความสามารถพิเศษนักเรียน 
    (๓) การจัดกลุมการเรียน 
    (๔) การจัดตารางเรียน/ตารางสอนและจัดครูเขาสอน 
    (๕) การนิเทศภายใน 
    (๖) การจัดครูเขาสอนแทน 
    (๗) การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดําเนินงานทางวิชาการ 
    (๘) การบริหารจัดการการทดสอบระดับชาติ 
    (๙) การสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาการ 
   ๕.๓) กิจกรรมการจัดการเรียนรู/กระบวนการเรียนรู 
    (๑) การจัดทําและการใชแผนการจัดการเรียนรู 
    (๒) การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและสมรรถนะสําคัญ
         ของผูเรียน 
    (๓) การจัดหา จัดทําและพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู 
    (๔) การจัดหาและการพัฒนาแหลงเรียนรู 
    (๕) การจัดสอนซอมเสริม 
    (๖) การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนรูนอกหลักสูตร 
   ๕.๔) การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
    (๑) กิจกรรมชุมนุม 
    (๒) กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
    (๓) กิจกรรมผูบําเพ็ญประโยชน 
   ๕.๕) กิจกรรมการพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ 
    (๑) การพัฒนาครูทางดานวิชาการ 
    (๒) การสงเสริมพัฒนาครูใหม 
    (๓) การจัดบรรยากาศทางวิชาการในสถานศึกษา 
    (๔) การสงเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน 
    (๕) การสงเสริมการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู 
 



   ๕.๖) การวัดผลประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน 
    (๑) การดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
    (๒) การสรางและปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลการเรียน 
    (๓) การจัดทําเอกสารและแบบฟอรมเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
    (๔) การดําเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดและประเมินผลการเรียน 
    (๕) การดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนนักเรียน 
   ๕.๗) กิจกรรมการแนะแนวการศึกษา 
    (๑) การบริหารจัดการงานแนะแนว 
    (๒) การใหบริการแนะแนว 

๔.๕ กํากับ ติดตาม ผลการดําเนินกิจกรรมเปนระยะ 
๔.๖ ประเมินผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมและประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนเก่ียวของ 
๔.๗ ทุกงานจัดทําสรุปผลการดําเนินงานสงผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ พรอมนําเสนอปญหา/

อุปสรรคที่พบขณะดําเนินการ และขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง/พัฒนาการดําเนินงานตอไป   
๔.๘ กลุมบริหารวิชาการ สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม 
๔.๙ กลุมบริหารวิชาการ รายงานผลการดําเนินงาน ใหผูเกี่ยวของทุกฝายทราบ และรวมกันหาแนวทางใน

การพัฒนาการจัดกิจกรรมตอไป 
๔.๑๐ ประเมินผลและสรุปโครงการ 

 
๕. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ผูควบคุม/ 

กํากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
๒. ประชาสัมพันธโครงการ 
๓. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของ 

 
ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 
นางสาวอรนภา  
              มงคลไวย 

 
นางณิชาภัทร  

     โชติกาญจนเรือง 

ขั้นดําเนินการ (D) 
๑. ดําเนินการตามกิจกรรม ดังนี ้

๑) ประชุมชี้แจงผลการ
ดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 
และกิจกรรมตาง ๆ ในปการศึกษาที่
ผานมา แกครูผูสอนและนักเรียนทุก
คนเพื่อทราบและสรางความตระหนัก 

 
 

ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 
 

 

 
 
นางณิชาภัทร  
        โชติกาญจนเรือง 
 
 

 
 
นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 

๒) ครูทุกกลุมสาระการเรียนรู
วิเคราะหผลการดําเนินงานและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปการศึกษา 
ที่ผานมา เพื่อศึกษาและพิจารณา
จุดเดนและจุดควรพัฒนา 

 
 
 

ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 

หัวหนากลุมสาระ 
การเรียนรูและครูผูสอน 
 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 



กิจกรรมดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ผูควบคุม/ 

กํากับติดตาม 
๓) ผูรับผิดชอบงานตาง ๆ ใน

กลุมบริหารวิชาการวิเคราะหผลการ
ดําเนินงานในปงบประมาณที่ผานมา
เพ่ือศึกษาและพิจารณาจุดเดนและ
จุดควรพัฒนา 

ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 

หัวหนางานในกลุม
บริหารวิชาการ 

 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 

๔) ทุกกลุมสาระการเรียนรู 
จัดเตรียมกิจกรรมตาง ๆ เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 

หัวหนากลุมสาระ 
การเรียนรูและครูผูสอน 
 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 

๕) งานแตละงานในกลุม
บริหารวิชาการ จัดเตรียมกิจกรรม
และจัดหาวัสดุอุปกรณในการพัฒนา
งานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

ตุลาคม ๒๕๖๒ - 
กันยายน ๒๕๖๓ 

 

หัวหนางานในกลุม
บริหารวิชาการ 

 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 

         ๕.๑) กิจกรรมการวางแผนงานวิชาการ 
         (๑) รวบรวมขอมูลและจัด 
ทําระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
วิชาการ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางสาวภัทรวรรณ 
          สุทธิชาติ 

นางสาวอรนภา  
              มงคลไวย 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 

         (๒) การวางแผนงานวิชาการ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางสาวภัทรวรรณ 
          สุทธิชาติ 

นางสาวอรนภา  
              มงคลไวย 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 

         (๓) การจัดทําสารสนเทศงาน
วิชาการ 

มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวภัทรวรรณ 
          สุทธิชาติ 

นางสาวอรนภา  
              มงคลไวย 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 

         (๔) การจัดการรับนักเรียน มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวภัทรวรรณ 
          สุทธิชาติ 

นางสาวอรนภา  
              มงคลไวย 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 

         ๕.๒) กิจกรรมการบริหารงานวิชาการ 
         (๑) การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

ตุลาคม ๒๕๖๒ – 
กันยายน ๒๕๖๓ 

นางณิชาภัทร  
        โชติกาญจนเรือง
และหัวหนากลุมสาระ
การเรียนรู ๘ กลุมสาระ 
 
 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 



กิจกรรมดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ผูควบคุม/ 

กํากับติดตาม 
         (๒) การพัฒนาหลักสูตร
ความสามารถพิเศษนักเรียน 

ตุลาคม ๒๕๖๒ – 
กันยายน ๒๕๖๓ 

นางณิชาภัทร  
        โชติกาญจนเรือง
และหัวหนากลุมสาระ
การเรียนรู ๘ กลุมสาระ 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 

         (๓) การจัดกลุมการเรียน พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสาวอรนภา  
              มงคลไวย
และหัวหนากลุมสาระ
การเรียนรู ๘ กลุมสาระ 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 

         (๔) การจัดตารางเรียน/
ตารางสอนและจัดครูเขาสอน 

ตุลาคม ๒๕๖๒ และ 
พฤษภาคา ๒๕๖๓ 

นางสาวอรนภา  
              มงคลไวย 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

         (๕) การนิเทศภายใน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – 
กันยายน ๒๕๖๓  

นางณิชาภัทร  
        โชติกาญจนเรือง 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

         (๖) การจัดครูเขาสอนแทน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – 
กันยายน ๒๕๖๓ 

นางสาวอรนภา  
              มงคลไวย 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

         (๗) การใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการดําเนินงานทาง
วิชาการ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – 
กันยายน ๒๕๖๓ 

นางสาวอรนภา  
              มงคลไวย 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 

         (๘) การบริหารจัดการการ
ทดสอบระดับชาติ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – 
กันยายน ๒๕๖๓ 

นางสาวภัทรวรรณ 
          สุทธิชาติ 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

         (๙) การสรางชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาการ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – 
กันยายน ๒๕๖๓ 

นางณิชาภัทร  
        โชติกาญจนเรือง 
นางสาวอรนภา  
              มงคลไวย 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 

         ๕.๓) กิจกรรมการจัดการเรียนรู/กระบวนการเรียนรู 
         (๑) การจัดทําและการใช
แผนการจัดการเรียนรู 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – 
กันยายน ๒๕๖๓ 

ครูผูสอนทุกคน นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

         (๒) การจัดกระบวนการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและ
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – 
กันยายน ๒๕๖๓ 

ครูผูสอนทุกคน นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

         (๓) การจัดหา จัดทําและ
พัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – 
กันยายน ๒๕๖๓ 

ครูผูสอนทุกคน นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

         (๔) การจัดหาและการพัฒนา
แหลงเรียนรู 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – 
กันยายน ๒๕๖๓ 

ครูผูสอนทุกคน นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

         (๕) การจัดสอนซอมเสริม พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – 
กันยายน ๒๕๖๓ 

นางสาวอรนภา  
              มงคลไวย 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

         (๖) การจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูนอกหลักสูตร 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – 
กันยายน ๒๕๖๒ 

นางณิชาภัทร  
        โชติกาญจนเรือง 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 



กิจกรรมดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ผูควบคุม/ 

กํากับติดตาม 
         ๕.๔) การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
         (๑) กิจกรรมชุมนุม พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – 

กันยายน ๒๕๖๓ 
นางณิชาภัทร  
        โชติกาญจนเรือง 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

         (๒) กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – 
กันยายน ๒๕๖๓ 

นายพงศนารถ   
            จันทรภาภาส 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

         (๓) กิจกรรมผูบําเพ็ญ
ประโยชน 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – 
กันยายน ๒๕๖๓ 

นางณิชาภัทร  
        โชติกาญจนเรือง 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

         ๕.๕) กิจกรรมการพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ 
         (๑) การพัฒนาครูทางดาน
วิชาการ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – 
มีนาคม ๒๕๖๓ 

นางณิชาภัทร  
        โชติกาญจนเรือง 
 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 

         (๒) การสงเสริมพัฒนาครูใหม พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – 
กันยายน ๒๕๖๓ 

นางณิชาภัทร  
        โชติกาญจนเรือง 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

         (๓) การจัดบรรยากาศทาง
วิชาการในสถานศึกษา 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – 
กันยายน ๒๕๖๓ 

นางณิชาภัทร  
        โชติกาญจนเรือง 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

         (๔) การสงเสริมการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของนักเรียน 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – 
กันยายน ๒๕๖๓ 

นางสาวอรนภา  
              มงคลไวย 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

         (๕) การสงเสริมการใช
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – 
กันยายน ๒๕๖๓ 

นางสาวอรนภา  
              มงคลไวย 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

         ๕.๖) การวัดผลประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน 
         (๑) การดําเนินการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – 
กันยายน ๒๕๖๓ 

นางสาวภัทรวรรณ 
          สุทธิชาติ 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

         (๒) การสรางและปรับปรุง
เครื่องมือการวัดผลการเรียน 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – 
กันยายน ๒๕๖๓ 

นางสาวภัทรวรรณ 
          สุทธิชาติ 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

         (๓) การจัดทําเอกสารและ
แบบฟอรมเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – 
กันยายน ๒๕๖๓ 

นางสาวภัทรวรรณ 
          สุทธิชาติ 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

         (๔) การดําเนินการเกี่ยวกับ
หลักฐานการวัดและประเมินผล 
การเรียน 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – 
กันยายน ๒๕๖๓ 

นางสาวภัทรวรรณ 
          สุทธิชาติ 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

         (๕) การดําเนินการเกี่ยวกับ
ทะเบียนนักเรียน 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – 
กันยายน ๒๕๖๓ 

นางสาวภัทรวรรณ 
          สุทธิชาติ 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

         ๕.๗) กิจกรรมการแนะแนวการศึกษา 
         (๑) การบริหารจัดการงาน
แนะแนว 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – 
กันยายน ๒๕๖๒ 

นายนวพล  สาธุชน นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 



กิจกรรมดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ผูควบคุม/ 

กํากับติดตาม 
         (๒) การใหบริการแนะแนว พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – 

กันยายน ๒๕๖๓ 
นายนวพล  สาธุชน นางณิชาภัทร  

         โชติกาญจนเรือง 
ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
     ๑. กํากับ ติดตาม ผลการดําเนิน 
กิจกรรมเปนระยะ  

 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – 

กันยายน ๒๕๖๓ 

 
นางณิชาภัทร  
        โชติกาญจนเรือง 

 
นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

     ๒. ประเมินผลการดําเนินงาน
การจัดกิจกรรมและประเมินความ 
พึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของ 

กันยายน ๒๕๖๓ นางสาวภัทรวรรณ 
          สุทธิชาติ 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

ขั้นสรุปเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตอไป 
(A) 

   

     ๑. ทุกงานจัดทําสรุปผลการ
ดําเนินงานสงผูชวยผูอํานวยการ 
กลุมบริหารวิชาการ พรอมนําเสนอ
ปญหา/อุปสรรคที่พบขณะดําเนิน 
การ และขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง/
พัฒนาการดําเนินงานตอไป   

กันยายน ๒๕๖๓ หัวหนางานทุกงาน นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

๒. กลุมบริหารวิชาการ สรุปผล
การดําเนินงานในภาพรวม 

กันยายน ๒๕๖๓ นางสาวอรนภา  
              มงคลไวย 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

๓. กลุมบริหารวิชาการ รายงาน
ผลการดําเนินงาน ใหผูเกี่ยวของทุก
ฝายทราบ และรวมกันหาแนวทางใน
การพัฒนาการจัดกิจกรรมตอไป 

กันยายน ๒๕๖๓ นางณิชาภัทร   
        โชติกาญจนเรือง 

นางณิชาภัทร   
        โชติกาญจนเรือง 

๔. สรุปโครงการเสนอหัวหนา
งานแผนงาน 

กันยายน ๒๕๖๓ นางสาวอรนภา  
              มงคลไวย 

นางณิชาภัทร   
        โชติกาญจนเรือง 

๕. รายงานโครงการ กันยายน ๒๕๖๓ นางณิชาภัทร   
        โชติกาญจนเรือง 

นายนวพล  สาธุชน 

 
๖. งบประมาณ 

ที่ รายการที่ตองใชงบประมาณ งบประมาณ 
ประเภท ลักษณะ งบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ อื่น ๆ 
๑ คาวัสดุอุปกรณจัดกิจกรรม ๗,๐๐๐ - - ๗,๐๐๐ - 
๒ คาเอกสารประกอบกิจกรรม ๗,๐๐๐ - ๗,๐๐๐ - - 
๓ คาเบี้ยเลี้ยงครู-นักเรียน ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - - - 

รวมงบประมาณ ๑๖,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๖,๐๐๐ (หนึ่งหมื่นหกพันบาท) 

 
 



๗. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช 

๑) งานหลักในกลุมบริหาร
วิชาการ ไดรับการพัฒนาระบบการ
บริหารใหมีความสะดวก คลองตัว
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

จํานวน ๗ งาน ประเมินประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน 

- แบบประเมิน 

๒) ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา 
๒๕๖๒ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนระดับสถานศึกษาเพ่ิมขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับภาคเรียนที่ ๑  

รอยละ ๘๐ ทดสอบความรู ความสามารถ - แบบทดสอบ 

๓) ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา 
๒๕๖๓ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนระดับสถานศึกษาเพ่ิมขึ้น 

รอยละ ๓ ทดสอบความรู ความสามารถ - แบบทดสอบ 

๔) ผลการทดสอบทางการ 
ศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ  
(O-NET) ปการศึกษา ๒๕๖๒  
มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น  

รอยละ ๓ 
จํานวน ๕ กลุม
สาระการเรียนรู 

ทดสอบความรู ความสามารถ - แบบทดสอบ 

๕) ปการศึกษา ๒๕๖๓  
โรงเรียนมีนักเรียนเพิ่มขึ้น 

รอยละ ๓๐ บันทึกจํานวนนักเรียนใหม - แบบบันทึกรายงาน 
  จํานวนผูเรียนใหม 

๖) จํานวนนักเรียนที่ติด ๐ , 
ร, มส. ลดลง 

รอยละ ๒๐ รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - แบบสรุปรายงานผล   
  สัมฤทธ์ิทางการเรียน  

๗) ผูมีสวนไดสวนเสียมีความ
พึงพอใจในการดําเนินงานระดับดี-
ดีมาก 

รอยละ ๘๐ สอบถาม 
สัมภาษณ 

- แบบสอลถาม 
- แบบสัมภาษณ 

 
๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

๘.๑ นักเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพเต็มตามศักยภาพและความสามารถ 
๘.๒ นักเรียนมีความรูความสามารถทางดานวิชาการเกณฑมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนด 
๘.๓ ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนด 
๘.๔ ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษาเพิ่มขึ้น 
๘.๕ นักเรียน และครู ไดรับประสบการณจากการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ อยางหลากหลายเปนการ

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพใหครู บุคลากรและผูเรียนตามวัตถุประสงคของการศึกษา 
๘.๖ สถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
๘.๗ สถานศึกษามีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
๘.๘ สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการดําเนินงาน

โรงเรียนมาตรฐานสากล 
๘.๙ สถานศึกษาไดรับความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผูปกครอง ชุมชน และ      

หนวยงานที่เกี่ยวของทุกฝาย 
๘.๑๐ ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูมีสวนไดสวนเสียกับโรงเรียน มีความเชื่อม่ันและพึง

พอใจในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 



 
 
 
 

 ลงชื่อ ______________________________ ผูเสนอโครงการ 
  (นางณิชาภัทร  โชติกาญจนเรือง)  
  ตําแหนง หัวหนาสํานักงานกลุมบริหารวิชาการ  
    
    
 ลงชื่อ _______________________ ผูพิจารณาเห็นชอบโครงการ 
  (พ.อ.อ. อํานวย  โพธิ์วัน)  

ตําแหนง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    
    
พิจารณา  
       อนุมัติโครงการ  
       ไมอนุมัติโครงการ เนื่องจาก________________________________________ 
    
 ลงชื่อ ______________________________  
  (นายวิศรุต  แทประสาทสิทธิ)์  
  ผูอํานวยการโรงเรียนบานแปงวิทยา  

 



 
โรงเรียนบานแปงวิทยา 

 

ชื่อโครงการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 
  เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการการศึกษาตามแนวทางมาตรฐานสากล 
ชื่อกิจกรรม กจิกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ความสอดคลอง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับตาง ๆ  
  สนองยุทธศาสตรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๖ 
  สนองกลยุทธสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลยุทธที่ ๔ 
  สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธที่ ๑ 
  สงผลตอมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๒ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม  โครงการตอเนื่อง 
กลุมงานที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ  นางสาวรุงรวี  รุงแสง  
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ หมวด ๔ มาตรา ๒๒ – ๓๐ สรุปความได
วาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูพัฒนาตนเองได จึงตองสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ครูตองจัด
บรรยากาศสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อสรางการเรียนรู การจัดการแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ มีการ
วัดและประเมินผลอยางเหมาะสม สื่อการเรียนการสอน นับเปนองคประกอบที่สําคัญมากประการหนึ่งใน
กระบวนการเรียนการสอน นอกเหนือจากตัวผูสอน ผูเรียน และเทคนิควิธีการตาง ๆ บทบาทของสื่อการ
เรียนการสอน ก็คือ เปนตัวกลางหรือพาหนะ หรือเครื่องมือ หรือชองทางที่ใชนําเรื่องราว ขอมูลความรูหรือ
สิ่งบอกกลาว (Information) ของผูสงสารหรือผูสอนไปสูผูรับหรือผูเรียน เพื่อทําใหการเรียนรูหรือการเรียน
การสอนบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายที่วางไวไดเปนอยางด ี

ในปจจุบัน โรงเรียนบานแปงวิทยา ยังไมไดมีการใชสื่อดังกลาวขางตนกับนักเรียนในระดับที่
เหมาะสม จึงจัดทํากิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อจัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน สําหรับ
นําไปใชประโยชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหเกิดทักษะ ความเขาใจ และแรงจูงใจในการ
เรียนของผูเรียน 
 
 
 
 



๒. วัตถุประสงค 
๒.๑ เพ่ือจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ ที่มีความเหมาะสมและมีคุณภาพมาใช 

พัฒนาการเรียนการสอน 
๒.๒ เพื่อสนับสนุนสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
๓. เปาหมาย 
 ๓.๑ ดานปริมาณ 
  ๑) นักเรียนรอยละ ๙๐ มีความพึงพอใจในการใชสื่อการเรียนการสอนประกอบการจัด 
      กิจกรรมการเรียนรู 
  ๒) ครูรอยละ ๙๐ มีความพึงพอใจในการใชสื่อการเรียนการสอนประกอบการจัด     
                        กิจกรรมการเรียนรู 
 ๓.๒ ดานคุณภาพ 
  ๑) นักเรียนมีความพึงพอใจในการใชสื่อการเรียนการสอนประกอบการจัดกิจกรรม 
               การเรียนรูในระดับมากที่สุด 
  ๒) ครูมีความพึงพอใจในการใชสื่อการเรียนการสอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
      ในระดับมากที่สุด 
 
๔. กิจกรรมและวิธีดําเนินการ 
 ๔.๑ ประชุมคณะครูวางแผนการจัดซื้อ/จัดหา   
  ๔.๒ เสนอโครงการตอฝายบริหาร 
 ๔.๓ มอบหมายงาน 
 ๔.๔ สํารวจความตองการพื้นฐานในการใชสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูของคร ู
 ๔.๕ ดําเนินการจัดซอสื่อการเรียนรูแบบสําเร็จรูป 
 ๔.๖ ครูนําสื่อการเรียนรูไปใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับนักเรียน 
 ๔.๗ ติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะ 
 ๔.๘ ประชุมสรุปผลการดําเนินการ 
 ๔.๙ สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 
 
๕. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมดําเนินงาน 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ผูควบคุม/ 

กํากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. ประชุมคณะครูวางแผนการจัดซื้อ/ 
    จัดหา   
๒. เสนอโครงการตอฝายบริหาร 
๓. มอบหมายงาน 
 
 

 
ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 
ตุลาคม ๒๕๖๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 
 
นางสาวรุงรวี  รุงแสง 

 
 
นางสาวปรารถนาภรณ 
                   บองาม 

 



กิจกรรมดําเนินงาน 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ผูควบคุม/ 

กํากับติดตาม 
ขั้นดําเนินการ (D) 
๑. สํารวจความตองการพื้นฐานในการ 
    ใชสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการ 
    เรียนรูของครู 
๒. ดําเนินการจัดซื้อสื่อการเรียนรูแบบ 
    สําเร็จรูป 
๓. ครูนําสื่อการเรียนรูไปใชประกอบ 
    การจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับ 
    นักเรียน 

 
 
 
ตุลาคม ๒๕๖๒ - 
กันยายน ๒๕๖๓ 

 
 
 
นางสาวรุงรวี  รุงแสง 

 
 
 
นางณิชาภัทร    
    โชติกาญจนเรือง 

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๑. ติดตามการดําเนินงานเปนระยะ 

ตุลาคม ๒๕๖๒ - 
กันยายน ๒๕๖๓ 

นางสาวรุงรวี  รุงแสง 
นางสาวปรารถนาภรณ 
                   บองาม 

ขั้นสรุปเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตอไป (A) 
๑. ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 
๒. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

 
กันยายน ๒๕๖๓ 

 
นางสาวรุงรวี  รุงแสง 

 
นายนวพล สาธุชน 

 
๖. งบประมาณ 

ที่ รายการที่ตองใชงบประมาณ งบประมาณ 
ประเภท ลักษณะ งบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ อื่น ๆ 
๑ คาจัดซื้อสื่อการเรียนรูสําเร็จรูป ๕,๐๐๐ - - ๕,๐๐๐ - 

รวมงบประมาณ ๕,๐๐๐ - - ๕,๐๐๐ - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ (หาพันบาทถวน) 

 
๗. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช 
๗.๑ รอยของครูมีความพึงพอใจใน 
      การใชสื่อการเรียนการสอน 
      ประกอบการจัด กิจกรรมการ 
      เรียนรู 

๙๐ - สัมภาษณ/สอบถาม 
 
 

- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 

๗.๒ รอยละของนักเรียนมีความพึง 
       พอใจในการใชสื่อการเรียน 
       การสอนประกอบการจัด 
       กิจกรรมการเรียนรู 

๙๐ - สัมภาษณ/สอบถาม 
 
 

- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 

 
  



๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
๘.๑  โรงเรียนมีสื่อการเรียนรู ที่มีคุณภาพเพ่ือใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 
       เหมาะสม 

 ๘.๒  ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการใชสื่อการเรียนการสอนประกอบการจัดกิจกรรมการ         
                 เรียนรูในระดับมากที่สุด 
 

 

 

ลงชื่อ ______________________________ ผูเสนอโครงการ 

 (นางสาวรุงรวี รุงแสง)  

   ตําแหนง เจาหนาที่พัสดุ  

   

   

ลงชื่อ _______________________ ผูพิจารณาเห็นชอบโครงการ 
 (พ.อ.อ. อํานวย  โพธิ์วัน)  
 ตําแหนง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

   

   

พิจารณา  

     �  อนุมัติโครงการ  

     �  ไมอนุมัติโครงการ เนื่องจาก________________________________________ 

   

ลงชื่อ ______________________________  

 (นายวิศรุต  แทประสาทสิทธิ์)  

 ผูอํานวยการโรงเรียนบานแปงวิทยา  

 

 



 
โรงเรียนบานแปงวิทยา 

 
ชื่อโครงการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 
  เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางมาตรฐานสากล 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ความสอดคลอง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับตาง ๆ  
  สนองยุทธศาสตรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔ 
  สนองกลยุทธสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลยุทธที่ ๑ 
  สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธที่ ๓ 
  สงผลตอมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๓ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม  โครงการตอเนื่อง 
กลุมงานที่รับผิดชอบ กลุมบริหารวิชาการ  
ผูรับผิดชอบ  นางสาวอารีรัตน  จันทรชื่น 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓  
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ในมาตรา ๒๒ บัญญัติไววา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” และในมาตรา ๒๔ ขอ (๓) ระบุ
เกี่ยวกับการดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรูไววา “จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง 
ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง” ดังนั้นในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จึงมี
ความจําเปนอยางมากที่ตองดําเนินการใหเกิดขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติดังกลาว จากการ
สํารวจวัสดุ อุปกรณ และสื่อการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ของโรงเรียนบานแปงวิทยาพบวายังไมเพียงพอตอ
การใชงานของครูผูสอนและผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งสารเคมีตาง ๆ ในหองปฏิบัตกิาร  
 ดวยเหตุนี้กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร จึงจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
ขึ้นเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของบุคคลากรในกลุมสาระ รวมทั้งยังเปนการสงเสริม และ
สนับสนุนผูเรียน ใหเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
นอกจากนี้ยังเปนการกระตุนใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรน สนใจในการเรียนรู สงผลใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 
 



๒. วัตถุประสงค 
๒.๑ เพื่อใหนักเรียนและครูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมีสื่อ วัสดุ และอุปกรณวิทยาศาสตร 

       ใชในกระบวนการเรียนการสอนเพียงพอกับความตองการ 
๒.๒ เพื่อใหนักเรียนไดฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจากสื่อ วัสดุ และอุปกรณวิทยาศาสตร 

 
๓. เปาหมาย 
 ๓.๑ ดานปริมาณ 
  นักเรียนและคณะครูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรรอยละ ๙๐ ไดรับการบริการ
 ทางดานสื่อ วัสดุ และอุปกรณวิทยาศาสตรจากกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 ๓.๒ ดานคุณภาพ 
  นักเรียนและครูทุกคนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรไดรับบริการทางดานสื่อ วัสดุ และ 
 อุปกรณวิทยาศาสตร สามารถนําความรูที่ไดรับในดานตาง ๆ มาพัฒนาการเรียนการสอนของตนและ
 สงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีด่ีขึ้น 
 
๔. กิจกรรมและวิธีดําเนินการ 
 ๔.๑ ประชุมคณะครูวางแผนการจัดซื้อ/จัดหา   
  ๔.๒ เสนอโครงการตอฝายบริหาร 
 ๔.๓ มอบหมายงาน 
 ๔.๔ สํารวจวัสดุอุปกรณและสารเคมีที่ตองการใช 
 ๔.๕ ดําเนินการประสานงานกับฝายพัสดุและหนวยงานที่เก่ียวของ 
 ๔.๖ ดําเนินการจัดซื้อจัดหาโสตทัศนอุปกรณ  วัสดุอุปกรณและสารเคมีที่ตองการใช 
 ๔.๗ แบบบันทึกการใชวัสดุอุปกรณและสารเคมี 
 ๔.๘ แบบประเมินความพึงพอใจในการใชอุปกรณวิทยาศาสตรและสารเคมีในการฝกทักษะ 
       ปฏิบัติการทดลอง 
 ๔.๙ ประชุมสรุปผลการดําเนินการ 
 ๔.๑๐ สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 
 
๕. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ผูควบคุม/ 

กํากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. ประชุมคณะครูวางแผนการ 
    จัดซื้อ/จัดหา   
๒. เสนอโครงการตอฝายบริหาร 
๓. มอบหมายงาน 

 
 

ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 
 
นางสาวอารีรัตน  
               จันทรชื่น 

 

 
นางสาวปรารถนาภรณ 
                  บองาม 

ขั้นดําเนินการ (D) 
๑. สํารวจวัสดุอุปกรณและสารเคมี 
    ที่ตองการใช 

 
พฤศจิกายน –  

ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 
นางสาวอารีรัตน  
               จันทรชื่น 

 
นางสาวปรารถนาภรณ 
                  บองาม 



กิจกรรมดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ผูควบคุม/ 

กํากับติดตาม 
ขั้นดําเนินการ (D) 
๒. ดําเนินการประสานงานกับฝาย 
    พัสดุและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
๓. ดําเนินการจัดซื้อจัดหา วัสด ุ
    อุปกรณและสารเคมีที่ตองการใช 

 
 

พฤศจิกายน –  
ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 
 
นางสาวอารีรัตน  
               จันทรชื่น 

 
 
นางสาวปรารถนาภรณ 
                  บองาม 

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๑. แบบบันทึกการใชวัสดุอุปกรณ 
    และสารเคมี 
๒. แบบประเมินความพึงพอใจใน 
    การใชอุปกรณวิทยาศาสตรและ 
    สารเคมีในการฝกทักษะปฏิบัติ 
    การทดลอง 

 
 

มกราคม –  
กันยายน ๒๕๖๓  

 
 
นางสาวอารีรัตน  
               จันทรชื่น 

 

 
นางสาวปรารถนาภรณ 
                  บองาม 

ขั้นสรุปเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตอไป (A) 
๑. ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 
๒. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

 
กันยายน ๒๕๖๓ 

 
นางสาวอารีรัตน  
               จันทรชื่น 

 
นางสาวปรารถนาภรณ 
                  บองาม 

 
๖. งบประมาณ 

ที่ รายการที่ตองใชงบประมาณ งบประมาณ 
ประเภท ลักษณะ งบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ อื่น ๆ 
๑ อุปกรณ สารเคมี และเครื่องแกว ๓,๕๐๐ - - ๓,๕๐๐ - 

รวมงบประมาณ ๓,๕๐๐ - - ๓,๕๐๐ - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๕๐๐  (สามพันหารอยบาท) 

 
๗. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช 
๗.๑ รอยละของครูกลุมสาระการ 
      เรียนรูวิทยาศาสตรที่พึงพอใจ 
      ตอการสนับสนุนการเรียนการ 
      สอนวิชาวิทยาศาสตร 

๙๐ - สัมภาษณ/สอบถาม 
 
 

- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 

๗.๒ รอยละของนักเรียนที่ไดรับ 
       บริการทางดานสื่อ วัสดุ และ 
       อุปกรณทางวิทยาศาสตร 

๙๐ - สัมภาษณ/สอบถาม 
 
 

- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 

๗.๓ รอยละของนักเรียนที่มีผลการ 
      เรียนวิชาวิทยาศาสตรดีขึ้น 

๗๕ - ตรวจสอบจากเอกสาร - แบบรายงานผล 
  การเรียนรายบุคคล 

 
 



๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
๘.๑ ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมีสื่อ วัสดุ และอุปกรณวิทยาศาสตรที่ใชในกระบวนการ 

       เรียนการสอนครบทุกระดับชั้น 
๘.๒ นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ดีขึ้น 

 
 
 

ลงชื่อ ______________________________ ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาวอารีรัตน  จันทรชื่น)  
 ตําแหนง ครผููชวย  
   
   

ลงชื่อ _______________________ ผูพิจารณาเห็นชอบโครงการ 
 (พ.อ.อ. อํานวย  โพธิ์วัน)  
 ตําแหนง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

   
   

พิจารณา  
     �  อนุมัติโครงการ  

     �  ไมอนุมัติโครงการ เนื่องจาก________________________________________ 

   
ลงชื่อ ______________________________  

 (นายวิศรุต  แทประสาทสิทธิ์)  
 ผูอํานวยการโรงเรียนบานแปงวิทยา  

 



 
โรงเรียนบานแปงวิทยา 

 

ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมศักยภาพและความสามารถพิเศษของผูเรียน 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษในเทศกาลคริสมาสต 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ความสอดคลอง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับตาง ๆ  
  สนองยุทธศาสตรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  สนองกลยุทธสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลยุทธที่ ๑ 
  สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธที่ ๓ 
  สงผลตอมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน มาตรฐานที่ ๑ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม  โครงการตอเนื่อง 
กลุมงานที่รับผิดชอบ กลุมบริหารวิชาการ  
ผูรับผิดชอบ  นางเพ็ชรา  อธิวาสนพงศ 
ระยะเวลาดําเนินการ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – มกราคม ๒๕๖๓  
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่จําเปนในการสื่อสารสําหรับโลกยุคปจจุบันเปนอยางสูง โดยเฉพาะ 
อยางยิ่ง เมื่อประชาคมอาเซียนกําหนดใหภาษาอังกฤษเปนภาษากลางของประชาคมอาเซียนดวย จึงจําเปน
อยางยิ่งที่ประชากรในชาติตองเรียนรูภาษาอังกฤษเปนพื้นฐาน เพื่อใชภาษาเปนเครื่องมือในการรับรู
ติดตอสื่อสาร การศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการดํารงชีพในสังคมของเยาวชนตลอดจนคนในชาติ
เพื่อใหทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและพรอมรับการเขาสูประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ในชวงของวัน
คริสตมาสและวันขึ้นปใหม มีกิจกรรมและประเพณีที่ดีงามบางอยางไดถูกละเลยไป เชน การทําบุญตักบาตร
ในวันขึ้นปใหม การมอบของขวัญและขอพรปใหมจากผูใหญและผูที่เคารพนับถือ ฯลฯ แตในสภาพปจจุบัน 
เด็กและเยาวชนสวนใหญ มักไปเนนหนักที่การจัดงานเฉลิมฉลอง งานเลี้ยงสังสรรค การแลกเปลี่ยนหรือจับ
สลากของขวัญ ภายในกลุมเพื่อนและคนรูจัก ขาดความรูความเขาใจในประเพณีและวัฒนธรรมบางประการ
ดังกลาวที่หายไป ดังนั้นหากสามารถที่จะหาวิธีเสริมสรางองคความรูดังกลาวใหแกเด็กและเยาวชนไดแลว ก็
จะทําใหเด็กและเยาวชนเกิดความเขาใจและเกิดการสืบทอดการปฏิบัติตอไป 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนบานแปงวิทยา จึงไดพิจารณาจัดกิจกรรมสงเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษในเทศกาลคริสมาสตขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษของนักเรียน 
ตลอดจนสอดแทรกความรูความเขาใจที่ถูกตองลงไปในกิจกรรมการเฉลิมฉลอง การเลี้ยงสังสรรค และ
กิจกรรมตาง ๆ ที่จัดใหมีขึ้นในโครงการ 
 
 



๒. วัตถุประสงค 
๒.๑ เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับเทศกาลวันคริสตมาสอยางถูกตอง 
๒.๒ เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดฝกฝนพัฒนาการใชภาษาอังกฤษอยางถูกตองเหมาะสมกับเทศกาล

โอกาส และกาลเทศะ 
๒.๓ เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดฝกฝนการทํากิจกรรมทางวิชาการ  
๒.๔ เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับภาษา กิจกรรมและวัฒนธรรมตะวันตกที่นาสนใจ 
๒.๕ เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนสามารถวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ 
๒.๖ เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 
๓. เปาหมาย 
 ๓.๑ ดานปริมาณ 

๑) นักเรียนและครรูอยละ ๑๐๐ เขารวมกิจกรรม 
๒) นักเรียนรอยละ ๙๐ มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในวันคริสตมาส  

 ๓.๒ ดานคุณภาพ 
๑) นักเรียนและครูไดรับความรูเกี่ยวกับเทศกาลวันคริสตมาส สนุกสนานเพลิดเพลิน 
๒) นักเรียนโรงเรียนบานแปงวิทยามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการแสดงผลงานในเทศกาล 

  วันคริสตมาส 
 
๔. กิจกรรมและวิธีดําเนินการ 
 ๔.๑ แตงตั้งคณะทํางานและประชุมมอบหมายงาน  

๔.๒ กําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมและเกณฑการตัดสิน  
๔.๓ ประชาสัมพันธใหคณะครูและนักเรียนทราบ 
๔.๔ จัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ  
๔.๕ ดําเนินการจัดกิจกรรม  
๔.๖ ติดตาม ประเมินผล  
๔.๗ ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 
๔.๘ สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

 
๕. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ผูควบคุม/ 

กํากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. แตงตั้งคณะทํางานและประชุม 
    มอบหมายงาน 
๒. กําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม 
    และเกณฑการตัดสิน 

 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 
ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 
 
นางเพ็ชรา 

อธิวาสนพงศ 

 
 
นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

 
 



กิจกรรมดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ผูควบคุม/ 

กํากับติดตาม 
ขั้นดําเนินการ (D) 
๑. ประชาสัมพันธใหคณะครูและ 
    นักเรียนทราบ 
๒. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ 
๓. ดําเนินการจัดกิจกรรม 

 
๒-๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 
๑๖-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
๒๓-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 
 
นางเพ็ชรา 
         อธิวาสนพงศ              

 
 
นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๑. ติดตาม ประเมินผล 

 
๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 
นางเพ็ชรา 

อธิวาสนพงศ 

 
นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

ขั้นสรุปเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตอไป (A) 
๑. ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 
๒. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

 
มกราคม ๒๕๖๓ 

 
นางเพ็ชรา 

อธิวาสนพงศ 

 
นายนวพล  สาธุชน 

 
๖. งบประมาณ 

ที่ รายการที่ตองใชงบประมาณ งบประมาณ 
ประเภท ลักษณะ งบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ อื่น ๆ 
๑ วัสดุในการดําเนินกิจกรรม ๒,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ - 

รวมงบประมาณ ๒,๐๐๐  - - - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ (สองพันบาท) 

 
๗. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช 
๗.๑ รอยละของนักเรียนที่เขารวม 
      กิจกรรม 

๑๐๐ - ตรวจสอบจากเอกสาร 
  การลงทะเบียน 

- เอกสารการ   
  ลงทะเบียน 

๗.๒ รอยละของนักเรียนที่ไดรับ   
      ความรูทางภาษาอังกฤษ 
      เพ่ิมมากขึ้น มีทักษะในการ 
      แสวงหาความรูดวยตนเอง  
      และมีทักษะในการทํางาน 
      รวมกับผูอื่น 

๙๐ 
 
 
 

 

- สัมภาษณ/สอบถาม 
 
 

- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 



๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
๘.๑ นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับเทศกาลวันคริสตมาสอยางถูกตอ 
๘.๒ นักเรียนใชภาษาอังกฤษอยางถูกตองเหมาะสมกับเทศกาล 
๘.๓ นักเรียนไดฝกฝนการทํากิจกรรมทางวิชาการ  
๘.๔ นักเรียนไดเรียนรูทางภาษา กิจกรรมและวัฒนธรรมตะวันตก 
๘.๕ นักเรียนสามารถวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ 
๘.๖ นักเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 

 

 
ลงชื่อ ______________________________ ผูเสนอโครงการ 

 (นางเพ็ชรา  อธิวาสนพงศ)  

 ตําแหนง หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

   

   

ลงชื่อ _______________________ ผูพิจารณาเห็นชอบโครงการ 
 (พ.อ.อ. อํานวย  โพธิ์วัน)  
 ตําแหนง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   

   

พิจารณา  

     �  อนุมัติโครงการ  

     �  ไมอนุมัติโครงการ เนื่องจาก________________________________________ 

   

ลงชื่อ ______________________________  

 (นายวิศรุต  แทประสาทสิทธิ์)  

 ผูอํานวยการโรงเรียนบานแปงวิทยา  

 



 
โรงเรียนบานแปงวิทยา 

 

ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมศักยภาพและความสามารถพิเศษของผูเรียน 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมสัปดาหวันสุนทรภูและวันภาษาไทยแหงชาติ 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ความสอดคลอง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับตาง ๆ  
  สนองยุทธศาสตรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  สนองกลยุทธสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลยุทธที่ ๑ 
  สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธที่ ๑ 
  สงผลตอมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม  โครงการตอเนื่อง 
กลุมงานที่รับผิดชอบ กลุมบริหารวิชาการ  
ผูรับผิดชอบ  นายนวพล  สาธุชน 
ระยะเวลาดําเนินการ มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๓  
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 พระสุนทรโวหาร (ภู) หรือสุนทรภู เปนกวีที่มีความชํานาญทางดานการประพันธกลอน ไดสรางขนบ
การประพันธกลอนนิทานและกลอนนิราศขึ้นใหมจนกลายเปนที่นิยมอยางกวางขวางสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 
ผลงานที่มีชื่อเสียงของสุนทรภูมีจํานวนมาก เชน นิราศภูเขาทอง นิราศสุพรรณ เพลงยาวถวายโอวาท 
กาพยพระไชยสุริยา พระอภัยมณี เปนตน โดยเฉพาะเรื่องพระอภัยมณี ซึ่งไดรับยกยองจากวรรณคดีสโมสร
วาเปนยอดของวรรณคดีประเภทกลอนนิทาน และเปนผลงานที่แสดงถึงทักษะ ความรู และทัศนะของสุนทรภู
อยางมากที่สุด ทั้งนี้งานประพันธหลายเร่ืองของสุนทรภูยังไดรับการคัดเลือกใหเปนสวนหนึ่งในหลักสูตร 
การเรียนการสอนนับแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน และเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๙ ในโอกาสครบรอบ 
๒๐๐ ปชาตกาล องคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) ไดยกยองให
สุนทรภูเปนบุคคลสําคัญของโลกดานงานวรรณกรรม ดังนั้นในวันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกป ทางรัฐบาลจึง
กําหนดใหเปนวันสุนทรภู  
 นอกจากนี้คณะกรรมการรณรงคเพื่อภาษาไทยของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดขออนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีใหวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกป เปนวันภาษาไทยแหงชาติ เพื่อกระตุนจิตสํานึกใหคนไทย
ตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของภาษาไทย ซึ่งถือเปนเอกลักษณที่สําคัญอยางหนึ่งของชาติ 
นอกเหนือจากวัฒนธรรมอื่น ๆ ซึ่งทุกวันนี้นับวันจะเสื่อมลงไปเรื่อย ๆ เพราะอิทธิพลตะวันตก และตลอดจน
ความเจริญตาง ๆ ทางเทคโนโลย ี
 



 ดวยเหตุนี้ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนบานแปงวิทยา จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมสัปดาห
วันสุนทรภูและวันภาษาไทยแหงชาติ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ ขึ้นระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๖๓ เพื่อเผยแพรประวัติและผลงานของสุนทรภู สงเสริมใหนักเรียนเขารวมแขงขันทักษะภาษาไทยตาม
ศักยภาพของตน ตลอดจนปลูกฝงใหนักเรียนเห็นคุณคาของการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย  
 
๒. วัตถุประสงค 
 ๒.๑ เพื่อสงเสริมความรูดานภาษาและศิลปวัฒนธรรมแกนักเรียน 
 ๒.๒ เพื่อใหนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับประวัติและผลงานของสุนทรภู 
 ๒.๓ เพื่อใหนักเรียนเห็นคุณคาของการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย 
 
๓. เปาหมาย 
 ๓.๑ ดานปริมาณ 
  ๑) นักเรียนรอยละ ๙๕ มีสวนรวมในการแขงขันทักษะภาษาไทย 
  ๒) นักเรียนรอยละ ๙๕ ไดรับความรูเกี่ยวกับประวัติและผลงานของสุนทรภู 
  ๓) นักเรียนรอยละ ๙๕ เห็นคุณคาของการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย 
  ๔) นักเรียนรอยละ ๙๕ ที่พึงพอใจตอการจัดกิจกรรมสัปดาหวันสุนทรภูและวันภาษาไทย
      แหงชาติ 
 ๓.๒ ดานคุณภาพ 
  ๑) นักเรียนมีสวนรวมในการแขงขันทักษะภาษาไทยตามศักยภาพของตนเอง 
  ๒) นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับประวตัิและผลงานของสุนทรภู 
  ๓) นักเรียนเห็นคุณคาของการศึกษาภาษาและวรรณคดี 
  ๔) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมสัปดาหวันสุนทรภูและวันภาษาไทย 
      แหงชาติ 
 
๔. กิจกรรมและวิธีดําเนินการ 
 ๔.๑ ประชุมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเพื่อเตรียมงานและวางแผนการจัดกิจกรรม 
 ๔.๒ คัดเลือกคณะกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะภาษาไทยในรายการแขงขันตาง ๆ 
 ๔.๓ ดําเนินการขออนุมัติกิจกรรมสัปดาหวันสุนทรภู ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๔.๔ ติดตอขอใชสถานที่ วัสดุ อุปกรณ เครื่องโสตทัศนูปกรณ และอ่ืน ๆ เพื่อใชดําเนินกิจกรรม 
 ๔.๕ จัดทําวัสดุ-อุปกรณสําหรับใชในการแขงขันทักษะภาษาไทยในรายการแขงขันตาง ๆ ดังนี้ 
  ๑) กระดาษ A๔ สําหรับการแขงขันแตงคําประพันธ 
  ๒) บทประพันธสําหรับการแขงขันอานทํานองเสนาะ 
  ๓) บทประพันธสําหรับการแขงขันวาดภาพตามจินตนาการจากผลงานของสุนทรภู 
  ๔) คําถามและกระดานคะแนนสําหรับการแขงขันตอบปญหาประวัติและผลงานสุนทรภู 
 ๔.๖ จัดทําประกาศเกียรติคุณบัตรและจัดเตรียมของรางวัล 
 ๔.๗ ดําเนินกิจกรรมสัปดาหวันสุนทรภู ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๔.๘ จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจและดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ๔.๙ ประชุมสรุปกิจกรรมและจัดทําเอกสารสรุปโครงการ 



๕. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ผูควบคุม/ 

กํากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. ประชุมกลุมสาระการเรียนรู 
    ภาษาไทยเพื่อเตรียมงานและ 
    วางแผนการจัดกิจกรรม    

 
 

๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 

 
 
 

 
 
 

๒. คัดเลือกคณะกรรมการตัดสิน 
    การแขงขันทักษะภาษาไทยใน 
    รายการแขงขันตาง ๆ    
๓. ดําเนินการขออนุมัติกิจกรรม 
๔. ติดตอขอใชสถานที่ วัสดุ อุปกรณ  
    เครื่องโสตทัศนูปกรณ และอื่น ๆ 
๕. จัดทําวัสดุ-อุปกรณสําหรับใชใน 
    การแขงขันทักษะภาษาไทยใน 
    รายการแขงขันตาง ๆ   
๖. จัดทําประกาศเกียรติคุณบัตรและ 
    จัดเตรียมของรางวัล 

 
๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 
๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๘-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 

๘-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 
 

๘-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 
 
 
นายนวพล สาธุชน 
  

 
 
 
นางณิชาภัทร 
     โชติกาญจนเรือง 

ขั้นดําเนินการ (D) 
๑. แขงขันแตงคําประพันธ 
๒. แขงขันอานทํานองเสนาะ 
๓. แขงขันวาดภาพตามจินตนาการ 
    จากผลงานของสุนทรภู 
๔. แขงขันตอบปญหาประวัติและ 
    ผลงานของสุนทรภู 

 
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 

 
 
 
นายนวพล สาธุชน 
 

 
 
 
นางณิชาภัทร 
     โชติกาญจนเรือง 

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๑. จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ 
๒. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและ 
    ประเมินผลความพึงพอใจ 

 
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 

 
นางสาวอรนภา 
           มงคลไวย 
 

 
นายนวพล สาธุชน 
 

ขั้นสรุปเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตอไป (A) 
๑. ประชุมสรุปงาน 
๒. จัดทําเอกสารสรุปโครงการ 

 
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 
 

นางสาวอรนภา 
           มงคลไวย 

 
 

นายนวพล สาธุชน 

 
 
 
 
 
 



๖. งบประมาณ 

ที่ รายการที่ตองใชงบประมาณ งบประมาณ 
ประเภท ลักษณะ งบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ อื่น ๆ 
๑ กระดาษประกาศเกียรติคุณบัตร ๒๕๐ - - ๒๕๐ - 
๒ แฟมเอกสาร ๒๕๐ - - ๒๕๐ - 
๓ วัสดุอุปกรณสําหรับจัดกิจกรรม ๕๐๐ - - ๕๐๐ - 
๔ คาตอบแทนวิทยากร ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - - - 

รวมงบประมาณ ๒,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ (สองพันบาท) 

 
๗. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช 
๗.๑ รอยละของนักเรียนที่มี 
สวนรวมในการแขงขันทางวิชาการ 

๙๕ - ตรวจสอบจากเอกสาร 
  การสมัครเขาแขงขัน 

- เอกสารการสมัคร 
  เขาแขงขัน 

๗.๒ รอยละของนักเรียนที่เห็น
คุณคาของการศึกษาภาษาและ
วรรณคดีไทย 

๙๕ - สัมภาษณ/สอบถาม 
 
 

- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 

๗.๓ รอยละของความพึงพอใจ 
ที่นักเรียนมีตอการจัดกิจกรรม 

๙๕ - สัมภาษณ/สอบถาม 
 

- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 

 
๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๘.๑ นักเรียนมีสวนรวมในการแขงขันทักษะภาษาไทยตามศักยภาพของตนเอง 
 ๘.๒ นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับประวัติและผลงานของสุนทรภู 
 ๘.๓ นักเรียนเห็นคุณคาของการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย 
 
 
 
 

ลงชื่อ ______________________________ ผูเสนอโครงการ 
 (นายนวพล  สาธุชน)  
 ตําแหนง หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
   
   

ลงชื่อ _______________________ ผูพิจารณาเห็นชอบโครงการ 
 (พ.อ.อ. อํานวย  โพธิ์วัน)  
 ตําแหนง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

   
   



พิจารณา  
     �  อนุมัติโครงการ  

     �  ไมอนุมัติโครงการ เนื่องจาก ____________________________________ 

   
ลงชื่อ ______________________________  

 (นายวิศรุต  แทประสาทสิทธิ์)  
 ผูอํานวยการโรงเรียนบานแปงวิทยา  

 
   



 
โรงเรียนบานแปงวิทยา 

 
ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมศักยภาพและความสามารถพิเศษของผูเรียน 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมสัปดาหวันวิทยาศาสตรแหงชาติ 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ความสอดคลอง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับตาง ๆ  
  สนองยุทธศาสตรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  สนองกลยุทธสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลยุทธที่ ๑ 
  สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธที่ ๓ 
  สงผลตอมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑ 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม  โครงการตอเนื่อง 
กลุมงานที่รับผิดชอบ กลุมบริหารวิชาการ 
ผูรับผิดชอบ  นางสาวปรารถนาภรณ  บองาม 
ระยะเวลาดําเนินการ กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องดวยวันที่ ๑๘ สิงหาคมของทุกปเปนวันวิทยาศาสตรแหงชาต ิเพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
และเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ซ่ึงทรงคํานวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตําบล
หวากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๑๑ โดยไมคลาดเคลื่อนแมแตวินาทีเดียว 
ซึ่งเปนการพิสูจนผลการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตรที่นาภาคภูมิใจยิ่งของประเทศไทย  
 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนบานแปงวิทยา จึงจัดกิจกรรมสัปดาหวันวิทยาศาสตร
แหงชาติ โดยมีกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่หลากหลาย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตร
ของนักเรียน พรอมทั้งสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร  
มีวิสัยทัศนที่กวางไกล และนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดจริง 
 
๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพ่ือพัฒนาความรูทางวิทยาศาสตรของนักเรียน 
๒.๒ เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยดวยตนเอง  
๒.๓ เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการทํางานและอยูกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

 
 
 
 



๓. เปาหมาย 
 ๓.๑ ดานปริมาณ 
  นักเรียนเขารวมกิจกรรมรอยละ ๘๐ 
 ๓.๒ ดานคุณภาพ 
  นักเรียนไดรับความรูทางวิทยาศาสตรเพิ่มมากขึ้น มีทักษะในการแสวงหาความรูดวย
 ตนเอง และมีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น 
 
๔. กิจกรรมและวิธีดําเนินการ 
 ๔.๑ แตงตั้งคณะทํางานและประชุมมอบหมายงาน  

๔.๒ กําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม และเกณฑการตัดสิน  
๔.๓ เชิญวิทยากร  
๔.๔ ประชาสัมพันธใหคณะครูและนักเรียนทราบ 
๔.๕ จัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ  
๔.๖ ดําเนินการจัดกิจกรรม  
๔.๗ ติดตาม ประเมินผล  
๔.๘ ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 
๔.๙ สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 
 

๕. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ผูควบคุม/ 

กํากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. แตงตั้งคณะทํางานและประชุม 
    มอบหมายงาน 
๒. กําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม 
    และเกณฑการตัดสิน 

 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 
สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 

 
 
นางสาวปรารถนาภรณ 
              บองาม 

 
 
นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

ขั้นดําเนินการ (D) 
๑. เชิญวิทยากร 
๒. ประชาสัมพันธใหคณะครูและ 
    นักเรียนทราบ 
๓. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ 
๔. ดําเนินการจัดกิจกรรม 

 
๓-๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๑๐-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 

๑๐-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 
 
นางสาวปรารถนาภรณ 
              บองาม 

 
 
นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๑. ติดตาม ประเมินผล 

 
๒๔-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 
นางสาวปรารถนาภรณ 
              บองาม 

 
นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

ขั้นสรุปเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตอไป (A) 
๑. ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 
๒. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

 
๒๗-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 
นางสาวปรารถนาภรณ 
              บองาม 

 
นายนวพล  สาธุชน 



๖. งบประมาณ 

ที่ รายการที่ตองใชงบประมาณ งบประมาณ 
ประเภท ลักษณะงบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ อื่น ๆ 
๑ คาดําเนินการจัดกิจกรรม ๒,๐๐๐   ๒,๐๐๐  

รวมงบประมาณ ๒,๐๐๐   ๒,๐๐๐  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ (สองพันบาท) 

 
๗. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมายตัวช้ีวัด วิธีวัดและประเมินผล/เครื่องมือที่ใช 
๗.๑ รอยละของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม รอยละ ๘๐ - แบบลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม 
๗.๒ รอยละของนักเรียนที่มีความรูทาง 
      วิทยาศาสตรเพิ่มมากขึ้น มีทักษะใน   
      การแสวงหาความรูดวยตนเอง และ 
      มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น 

รอยละ ๘๐ - แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

 
๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๘.๑ นักเรียนมคีวามรูทางวิทยาศาสตรเพิ่มมากขึ้น 

๘.๒ นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยดวยตนเอง  
๘.๓ นักเรียนมีทักษะในการทํางานและอยูกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

 
 

ลงชื่อ ______________________________ ผูเสนอโครงการ 
      (นางสาวปรารถนาภรณ  บองาม)  
 ตําแหนง หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
   
   

ลงชื่อ _______________________ ผูพิจารณาเห็นชอบโครงการ 
 (พ.อ.อ. อํานวย  โพธิ์วัน)  
 ตําแหนง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   
   

พิจารณา  
     �  อนุมัติโครงการ  

     �  ไมอนุมัติโครงการ เนื่องจาก …………………………………………………………………… 

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

 (นายวิศรุต  แทประสาทสิทธิ์)  
 ผูอํานวยการโรงเรียนบานแปงวิทยา  

 



 
โรงเรียนบานแปงวิทยา 

 

ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางมาตรฐานสากล 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ความสอดคลอง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับตาง ๆ  
  สนองยุทธศาสตรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๖ 
  สนองกลยุทธสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลยุทธที่ ๔ 
  สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธที่ ๑ 
  สงผลตอมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๒ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม  โครงการตอเนื่อง 
กลุมงานที่รับผิดชอบ กลุมบริหารทั่วไป 
ผูรับผิดชอบ  นางสาวรุงรวี   รุงแสง 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓  
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดกําหนดนโยบายใหโรงเรียนมาตรฐานสากล
(World-Class Standard School)  เปนนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่ใชเปนยุทธศาสตรในการขับเคลื่อน
การพัฒนายกระดับการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเทาสากล  ผู เรียนมีศักยภาพและ
ความสามารถทัดเทียมกับผูเรียนนานาประเทศ โดยมีวัตถุประสงคสําคัญ ๓ ประการ คือ (๑) พัฒนาผูเรียน
ใหมีศักยภาพเปนพลโลก (๒) จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และ (๓) บริหารจัดการดวย
ระบบคุณภาพ ทั้งนี้การดําเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล จะประสบความสําเร็จไดจะตองมีการ
พัฒนาหลายมิติไปพรอมกัน และตองดําเนินการทั้งระบบ คือดานหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน 
และดานการบริหารจัดการ 

โรงเรียนบานแปงวิทยา ไดมีการกําหนดวิสัยทัศน คือ ภายในปการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนบานแปง
วิทยา จะเปนสถานศึกษาที่มุงพัฒนาผูเรียน ดวยระบบมาตรฐานสากล ใหผูเรียนเปนคนดี มีมารยาทงาม 
และมีความรับผิดชอบบนพื้นฐาน ความเปนไทยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เพื่อให
สอดคลองกับวิสัยทัศนดังกลาว จึงไดมีการจัดทํากิจกรรมสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษาตามแนวทางมาตรฐานสากลขึ้นเพื่อ บริหารจัดการทรัพยากรดานตาง ๆ อยางเหมาะสม ใหเกิด 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพื่อจัดหาและจัดซื้อ วัสดุ และครุภัณฑสํานักงาน สําหรับดําเนินการ ของฝายบริหารตาง ๆ 
ของโรงเรียนใหมีความเหมาะสม และคุมคาตอการใชงาน  



๒.๒ เพ่ือสนับสนุนสงเสริมการใชวัสดุ และครุภัณฑสํานักงาน ของฝายบริหารตาง ๆ ของโรงเรียน
ใหมีความเหมาะสม และคุมคาตอการใชงาน 
 
๓. เปาหมาย 
 ๓.๑ ดานปริมาณ 
  ๑) ครูรอยละ ๙๐ มีความพึงพอใจในการใชวัสดุ และครุภัณฑสํานักงาน สําหรับ  
                         ดําเนินการของฝายบริหารตาง ๆ ของโรงเรียนใหมีความเหมาะสม และคุมคาตอการ 
                         ใชงาน 
  ๒) ผูรับบริการรอยละ ๙๐ มีความพึงพอใจในการใชวัสดุ และครุภัณฑสํานักงาน สําหรับ 

    ดําเนินการ ของฝายบริหารตาง ๆ ของโรงเรียนใหมคีวามเหมาะสม และคุมคาตอการ 
    ใชงาน 

 ๓.๒ ดานคุณภาพ 
  ๑) ครูมีความพึงพอใจในการใชวัสดุ และครุภัณฑสํานักงาน สําหรับดําเนินการของฝาย 

    บริหารตาง ๆ ของโรงเรียนใหมคีวามเหมาะสม และคุมคาตอการใชงานในระดับมาก 
    ที่สุด 

  ๒) ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใชวัสดุ และครุภัณฑสํานักงาน สําหรับดําเนินการ 
                         ของฝายบริหารตาง ๆ ของโรงเรียนใหมีความเหมาะสม และคุมคาตอการใชงานใน 
                         ระดับมากที่สุด 
๔. กิจกรรมและวิธีดําเนินการ 
 ๔.๑ ประชุมคณะครูวางแผนการจัดซื้อ/จัดหา   
  ๔.๒ เสนอโครงการตอฝายบริหาร 
 ๔.๓ มอบหมายงาน 
 ๔.๔ สํารวจความตองการพื้นฐานในการใชวัสดุ และครุภัณฑสํานักงาน 
 ๔.๕ ดําเนินการจัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑสํานักงานสําหรับดําเนินการของฝายบริหารตาง ๆ 
 ๔.๖ ครูนําวัสดุ และครุภัณฑสํานักงานไปใชในการดําเนินงาน  
 ๔.๗ ติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะ 
 ๔.๘ ประชุมสรุปผลการดําเนินการ 
 ๔.๙ สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 
 
๕. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมดําเนินงาน 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ผูควบคุม/ 

กํากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. ประชุมคณะครูวางแผนการจัดซื้อ/ 
    จัดหา   
๒. เสนอโครงการตอฝายบริหาร 
๓. มอบหมายงาน 
 

 
ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 
 
นางสาวรุงรวี รุงแสง 

 
 
นางภาราดา  
          เอมอินทร 



กิจกรรมดําเนินงาน 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ผูควบคุม/ 

กํากับติดตาม 
ขั้นดําเนินการ (D) 
๑. สํารวจความตองการพื้นฐานใน  
    การใชวัสดุ และครุภัณฑสํานักงาน 
๒. ดําเนินการจัดซื้อวัสดแุละครุภัณฑ 
    สํานักงานสําหรับดําเนินการของ 
    ฝายบริหารตาง ๆ 
๓. ครูนําวัสดุ และครุภัณฑสํานักงาน 
    ไปใชในการดําเนินงาน 

 
 
 
ตุลาคม ๒๕๖๒ - 
กันยายน ๒๕๖๓ 

 
 
 
นางสาวรุงรวี รุงแสง 

 
 
 
นางภาราดา  
          เอมอินทร 

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๑. ติดตามการดําเนินงานเปนระยะ 

ตุลาคม ๒๕๖๒ - 
กันยายน ๒๕๖๓ 

นางสาวรุงรวี รุงแสง 
นางภาราดา  
          เอมอินทร 

ขั้นสรุปเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตอไป (A) 
๑. ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 
๒. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

 
กันยายน ๒๕๖๒ 

 
นางสาวรุงรวี รุงแสง 

 
นายนวพล สาธุชน 

 
๖. งบประมาณ 

ที่ รายการที่ตองใชงบประมาณ งบประมาณ 
ประเภท ลักษณะ งบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ อื่น ๆ 
๑ คาจัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ

สํานักงาน 
๘,๑๐๐ - - ๘,๑๐๐ - 

รวมงบประมาณ ๘,๑๐๐ - - ๘,๑๐๐ - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๘,๑๐๐ (แปดพันหน่ึงรอยบาทถวน) 

 
๗. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช 
๗.๑ รอยละของครู มีความพึง  
       พอใจในการใชวัสดุ และ   
       ครุภัณฑสํานักงาน สําหรับ 
       ดําเนินการของฝายบริหาร 
       ตาง ๆ ของโรงเรียนใหมีความ 
       เหมาะสม และคุมคาตอการ 
       ใชงาน 

๙๐ - สัมภาษณ/สอบถาม 
 
 

- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 

 

 

 



ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช 
๗.๒ รอยละของผูรับบริการมีความ  
      พึงพอใจในการใชวัสดุ และ 
      ครุภัณฑสํานักงาน สําหรับ 
      ดําเนินการ ของฝายบริหาร 
      ตาง ๆ ของโรงเรียนใหมีความ 
      เหมาะสม และคุมคาตอการ   
      ใชงาน 

๙๐ - สัมภาษณ/สอบถาม 
 
 

- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 

 

๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
๘.๑  โรงเรียนมวีัสดุ และครุภัณฑสํานักงาน สําหรับดําเนินการ ของฝายบริหารตาง ๆ ของ 
       โรงเรียนใหมีความเหมาะสม และคุมคาตอการใชงาน  

 ๘.๒  ครูและผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใชวัสด ุและครุภัณฑสํานักงาน สําหรับดําเนินการ   
                 ของฝายบริหารตาง ๆ ของโรงเรียนใหมีความเหมาะสม และคุมคาตอการใชงานในระดับ 
                 มากที่สุด 
 
 
 

ลงชื่อ ______________________________ ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาวรุงรวี  รุงแสง)  
  ตําแหนง เจาหนาที่พัสดุ  
   
   

ลงชื่อ _______________________ ผูพิจารณาเห็นชอบโครงการ 
 (พ.อ.อ. อํานวย  โพธิ์วัน)  
 ตําแหนง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   
   

 
 
พิจารณา 

 

     �  อนุมัติโครงการ  

     �  ไมอนุมัติโครงการ เนื่องจาก________________________________________ 

   
ลงชื่อ ______________________________  

 (นายวิศรุต  แทประสาทสิทธิ์)  
 ผูอํานวยการโรงเรียนบานแปงวิทยา  

 



 
โรงเรียนบานแปงวิทยา 

 
ชื่อโครงการ โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ความสอดคลอง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับตาง ๆ  
  สนองยุทธศาสตรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตรที่๑ 
  สนองกลยุทธสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลยุทธที่ ๑ 
  สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธที่ ๓ 
  สงผลตอมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม   โครงการตอเนื่อง 
กลุมงานที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานบุคคล 
ผูรับผิดชอบ  นางสาวอภิรดี   ธูปหอม 
ระยะเวลาดําเนินการ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓  
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันแนวโนมดานคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคของนักเรียนอยูในระดับต่ําลง 
พบวาเนื่องจากมีสื่อและเทคโนโลยีเขามาเผยแพรและมีอิทธิพลในชีวิตประจําวันของนักเรียนและมีครู
บางสวนเทานั้นที่ปลูกฝงคุณธรรมใหกับนักเรียน รวมทั้งขาดความรวมมือกันระหวางบาน โรงเรียน และ
ชุมชน ในการปลูกฝงคุณธรรมอยางตอเนื่อง ถาไมรีบแกไขนักเรียนอาจสรางปญหาใหครอบครัว โรงเรียน 
ชุมชนและสังคมได โดยทุกฝายตองรวมกันจัดกิจกรรมที่สงเสริมดานวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย
สุจริต ความกตัญูกตเวที มีความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความเสียสละเพื่อสวนรวม  การใช
ทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา  รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในความเปนไทยใหแกนักเรียน เพ่ือใหนักเรียน
ปฏิบัติตนจนเปนกิจนิสัยชีวิตประจําวัน โครงการนี้สอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติที่เนนใหผูเรียนคูคุณธรรม และมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ.   
 โรงเรียนบานแปงวิทยาไดตระหนักและใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณภาพของครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ จึงไดจัดใหมีโครงการโรงเรียนวิถีพุทธขึ้น 
  
๒. วัตถุประสงค 
 ๒.๑ เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
 ๒.๒ เพื่อลดปญหาสังคมดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคที่เกิดขึ้นในครอบครัว 
โรงเรียน ทองถิ่น และชุมชน 
 
 
 



๓. เปาหมาย 
 ๓.๑ ดานปริมาณ 
  ๑) นักเรียนรอยละ ๑๐๐  มีวินัย ความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องตน  
  ๒) ผูเกี่ยวของรอยละ ๙๐ มีความพึงพอใจในการดําเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 
 ๓.๒ ดานคุณภาพ 
  ๑) นักเรียนมีวินัย ความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบ้ืองตน 
 
๔. กิจกรรมและวิธีดําเนินการ 
 ๔.๑ ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อชี้แจงและทําความเขาใจในโครงการ 
 ๔.๒ ประชาสัมพันธการดําเนินงาน 
 ๔.๓ ดําเนินการจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบ โดยมีกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 
  ๑) กิจกรรมรวมดวยชวยกันทํา 
  ๒) กิจกรรมเรียนดีมีรางวัล 
  ๓) กิจกรรมแยกวันละนิดชีวิตแจมใส 
  ๔.๔ นิเทศติดตามผลการอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานเปนระยะ 
 ๔.๕ รายงานการจัดกิจกรรมและสรุปรายงานโครงการ 
 
๕. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ผูควบคุม/ 

กํากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
    เพื่อชี้แจงและทําความเขาใจใน 
    โครงการ 
๒. ประชาสัมพันธการดําเนินงาน 

 
 

ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 
 
นางสาวอภิรดี  
             ธูปหอม 

 
 
นางเพ็ชรา   
           อธิวาสนพงศ 

ขั้นดําเนินการ (D) 
๑.ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมให 
   ผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบ 
   ดวยกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 
        ๑) กิจกรรมรวมดวยชวยกันทํา 
        ๒) กิจกรรมเรียนดีมีรางวัล 
        ๓) กิจกรรมแยกกันวันละนิด 
            ชีวิตแจมใส 

 
 
 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
- มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
 
 

 
 
 
นางสาวอภิรดี  
             ธูปหอม 

 
 
 
นางเพ็ชรา   
           อธิวาสนพงศ 

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๑. นิเทศ ติดตามผลการอํานวย 
    ความสะดวกในการดําเนินงาน 
    เปนระยะ 
 

 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
- มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
นางสาวอภิรดี  
             ธูปหอม 

 
นางเพ็ชรา   
           อธิวาสนพงศ 



กิจกรรมดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ผูควบคุม/ 

กํากับติดตาม 
ขั้นสรุปเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตอไป (A) 
๑. รายงานการจัดกิจกรรม 
๒. สรุปรายงานโครงการ 

 
มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
นางสาวอภิรดี  
             ธูปหอม 

 
นางเพ็ชรา   
           อธิวาสนพงศ 

 
๖. งบประมาณ 

ที่ รายการที่ตองใชงบประมาณ งบประมาณ 
ประเภท ลักษณะ งบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ อื่น ๆ 
๑ คาวัสดุอุปกรณ ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ - 

รวมงบประมาณ ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ (หน่ึงพันบาท) 

 
๗. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช 
๗.๑ รอยละของนักเรียนที่มีวินัย  
      ความรับผิดชอบ และปฏิบัติ 
      ตนตามหลักธรรมเบื้องตน 

๑๐๐ - สัมภาษณ/สอบถาม 
- การสังเกตพฤติกรรม 
 

- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

๗.๒ รอยละของผูที่เกี่ยวของมี 
      ความพึงพอใจในการดําเนิน 
      งานตามโครงการของโรงเรียน 

๙๐ - สัมภาษณ/สอบถาม 
 

- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 

 
๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

๘.๑ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
๘.๒ ปญหาสังคมลดลง  การปกครองนักเรียนเปนไปอยางมีคุณภาพ 

๘.๓ โรงเรียนมีมาตรฐานดานคุณธรรมของผูเรียนตรงตามมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนด 
 ๘.๔ นักเรียนที่มีสมรรถนะใน การสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และการใช 
         เทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 
 

ลงชื่อ ______________________________ ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาวอภิรดี   ธูปหอม)  
 ตําแหนง หัวหนาโครงการโรงเรียนคุณธรรม  
   
   
   
   



ลงชื่อ _______________________ ผูพิจารณาเห็นชอบโครงการ 
 (พ.อ.อ. อํานวย  โพธิ์วัน)  
 ตําแหนง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   
   
   
พิจารณา  
�  อนุมัติโครงการ  

�  ไมอนุมัติโครงการ เนื่องจาก______________________________________ 

   
ลงชื่อ ______________________________  

 (นายวิศรุต  แทประสาทสิทธิ์)  
 ผูอํานวยการโรงเรียนบานแปงวิทยา  

 
  

 



 
โรงเรียนบานแปงวิทยา 

 
ชื่อโครงการ โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ความสอดคลอง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับตาง ๆ  
  สนองยุทธศาสตรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๕ 
  สนองกลยุทธสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลยุทธที่ ๓ 
  สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธที่ ๔ 
  สงผลตอมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม   โครงการตอเนื่อง 
กลุมงานที่รับผิดชอบ กลุมบริหารวิชาการ 
ผูรับผิดชอบ  นางณิชาภัทร  โชติกาญจนเรือง 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓  
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชดํารัสแกพสกนิกรชาวไทย
เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนปรัชญาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทาง
สายกลางและความไมประมาท โดยคํานึงการรูจักพึ่งตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช 
ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรูความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการ
วางแผนตัดสินใจและกระทําในสิ่งที่ควรจะเปน เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยางยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตน
และความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ การวางรากฐานการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองปลูกฝงใหเกิดขึ้นกับทุกคนในสังคมไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กเยาวชนที่จะเปน
อนาคตของชาติ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดกลยุทธการปลูกฝงคุณธรรม 
ความสํานึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งนโยบายในการ
ปฏิรูปการศึกษารอบที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) ซ่ึงมุงเนนการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจสามารถ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง เปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปนแหลงเรียนรูใหกับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง 
ชุมชน ตลอดจนหนวยงานอื่น จากหลักการขางตน โรงเรียนบานแปงวิทยาจึงไดจัดทําโครงการสถานศึกษา
พอเพียงขึ้นเพ่ือตอบสนองนโยบายดังกลาว 
 
๒. วัตถุประสงค 
 ๒.๑ เพ่ือใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกตอง 
 ๒.๒ เพ่ือใหนักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 



 ๒.๓ เพ่ือใหนักเรียนเปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.๔ เพื่อเปนแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับนักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานอื่น 
 
๓. เปาหมาย 
 ๓.๑ ดานปริมาณ 
  ๑) นักเรียนรอยละ ๘๐ มีความรู ความเขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกตอง 
  ๒) นักเรียนรอยละ ๘๐ สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยาง 
      ถูกตอง 
  ๓) นักเรียนรอยละ ๘๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค “อยูอยางพอเพียง” ในระดับดีขึ้นไป 
  ๔) นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง รอยละ ๗๐ ใชศูนยการเรียนรูตามหลัก
      ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบานแปงวิทยาเปนแหลงเรียนรู 
 ๓.๒ ดานคุณภาพ 
  ๑) นักเรียนมีความรู ความเขาใจและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      ไดอยางถูกตอง 
  ๒) นักเรียนเปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค “อยูอยางพอเพียง” ตามหลักปรัชญาของ 
      เศรษฐกิจพอเพียง 
   ๓) ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบานแปงวิทยาเปน     
      แหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ    
 
๔. กิจกรรมและวิธีดําเนินการ 
 ๔.๑ ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อชี้แจงและทําความเขาใจในโครงการ 
 ๔.๒ ประชาสัมพันธการดําเนินงาน 
 ๔.๓ ดําเนินการจัดกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 
  ๑) การอบรมเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒) กิจกรรมเสริมสรางทักษะชีวิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓) การพัฒนาแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๔.๔ นิเทศติดตามผลการอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานเปนระยะ 
 ๔.๕ รายงานการจัดกิจกรรมและสรุปรายงานโครงการ 
 
๕. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ผูควบคุม/ 

กํากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
    เพื่อชี้แจงและทําความเขาใจใน 
    โครงการ 
๒. ประชาสัมพันธการดําเนินงาน 

 
 

ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 
 
นางณิชาภัทร 
    โชติกาญจนเรือง 

 
 
นางณิชาภัทร 
       โชติกาญจนเรือง 



กิจกรรมดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ผูควบคุม/ 

กํากับติดตาม 
ขั้นดําเนินการ (D) 
๑.ดําเนินการจัดกิจกรรมมตาง ๆ ดังนี้ 
       ๑) การอบรมเสริมสรางความรู  
           ความเขาใจเก่ียวกับหลัก 
           ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      ๒) กิจกรรมเสริมสรางทักษะ 
          ชีวิตดวยหลักปรัชญาของ 
          เศรษฐกิจพอเพียง 
      ๓) การพัฒนาแหลงเรียนรูตาม 
          หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
          พอเพียง 

 
 
 
 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
- มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
 
 

 
 
 
 
นางณิชาภัทร 
    โชติกาญจนเรือง 

 
 
 
 
นางณิชาภัทร 
       โชติกาญจนเรือง 

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๑. นิเทศติดตามผลการอํานวยความ  
    สะดวกในการดําเนินงานเปน 
    ระยะ 

 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
- มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
นางสาวอรนภา 
           มงคลไวย 

 
นางณิชาภัทร 
      โชติกาญจนเรือง 

ขั้นสรุปเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตอไป (A) 
๑. รายงานการจัดกิจกรรม 
๒. สรุปรายงานโครงการ 

 
มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
นางสาวอรนภา 
           มงคลไวย 

 
นางณิชาภัทร 
      โชติกาญจนเรือง 

 
๖. งบประมาณ 

ที่ รายการที่ตองใชงบประมาณ งบประมาณ 
ประเภท ลักษณะ งบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ อื่น ๆ 
๑ คาตอบแทนวิทยากร ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - - - 
๒ คาเอกสารประกอบโครงการ ๕๐๐ - - ๕๐๐ - 
๓ คาวัสดุอุปกรณ ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ - 

รวมงบประมาณ ๒,๕๐๐ ๑,๐๐๐ - ๑,๕๐๐ - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๕๐๐ (สองพันหารอยบาท) 

 
๗. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช 
๗.๑ รอยละของนักเรียนทีม่ีความรู  
      ความเขาใจหลักปรัชญาของ 
      เศรษฐกิจพอเพียงไดอยาง 
      ถูกตอง 
 
 

๘๐ - สัมภาษณ/สอบถาม 
- การสังเกตพฤติกรรม 
 

- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 



ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช 
๗.๒ รอยละของนักเรียนทีส่ามารถ 
      ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ 
      เศรษฐกิจพอเพียงไดอยาง 
      ถูกตอง 

๘๐ - สัมภาษณ/สอบถาม 
 

- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 

๗.๓ รอยละของนักเรียนที่มี 
      คุณลักษณะอันพึงประสงค  
      “อยูอยางพอเพียง” ในระดับดี 
      ขึ้นไป 

๘๐ - การตรวจสอบเอกสาร - แบบบันทึกคะแนน 
  คุณลักษณะอันพึง 
  ประสงค 

๗.๔ รอยละของการใชศูนยการ 
      เรียนรูตามหลักปรัชญาของ 
      เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน 
      บานแปงวิทยา เปนแหลง 
      เรียนรู 

๗๐ - การตรวจสอบเอกสาร - แบบบันทึกการใช 
  แหลงเรียนรูภายใน 
  โรงเรียน 

 
๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  ๘.๑ นักเรียนมีความรู ความเขาใจและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได
อยางถูกตอง 
  ๘.๒ นักเรียนเปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค “อยูอยางพอเพียง” ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ๘.๓ นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง และหนวยงานอ่ืน ใชศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบานแปงวิทยาเปนแหลงเรียนรูได 
 
 
 

ลงชื่อ ______________________________ ผูเสนอโครงการ 
 (นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง)  
 ตําแหนง หัวหนาโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
   
   

ลงชื่อ _______________________ ผูพิจารณาเห็นชอบโครงการ 
 (พ.อ.อ. อํานวย  โพธิ์วัน)  
 ตําแหนง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   
  

 
 
 

 



พิจารณา  
�  อนุมัติโครงการ  

�  ไมอนุมัติโครงการ เนื่องจาก______________________________________ 

   
ลงชื่อ ______________________________  

 (นายวิศรุต  แทประสาทสิทธิ์)  
 ผูอํานวยการโรงเรียนบานแปงวิทยา  

 
  

 



 
โรงเรียนบานแปงวิทยา 

 
ชื่อโครงการ โครงการมารยาทงามตามวิถีไทย 
ชื่อกิจกรรม พิธีไหวครู  
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ความสอดคลอง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับตาง ๆ  
  สนองยุทธศาสตรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  สนองกลยุทธสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลยุทธที่ ๑ 
  สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธที่ ๓ 
  สงผลตอมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม   โครงการตอเนื่อง 
กลุมงานที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานบุคคล 
ผูรับผิดชอบ  นางสาวอภิรดี ธูปหอม 
ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ประเพณีการไหวครูถือเปนเอกลักษณทางประเพณีอันดีงามของชาวไทย ที่ศิษยใหความเคารพเทิดทูน
คุณครูบาอาจารย ผูถายทอดสรรพวิชาความรูใหกับศิษย ดวยความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดี ครู
จึงเปนบุคคลที่มีความสําคัญ มีคุณคาตอประเทศชาติ เพราะในอดีตกาล หนังสือหรือสื่อการเรียนการสอนยังไม
มีแพรหลายดังนั้นความรูจากแหลงเดียวที่ศิษยจะไดรับคือความรูจากบุคคลผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญ ซึ่งเรา
เรียกวา “ครู” ถึงแมกาลเวลาจะผานไปจวบตนปจจุบัน เทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนาขึ้น หนังสือ หรือสื่อ
การเรียนรูที่ถายทอดจากบุคคล เปนความรูที่เปนทักษะเฉพาะ เปนเทคนิคพิเศษที่เกิดจากการสั่งสมความรู
ประสบการณและการปฏิบัติจนเชี่ยวชาญ ที่ไมสามารถถายทอดดวยตัวหนังสือหรือสื่อใด ๆ ไดและที่สําคัญ
คนไทยยังคงใหความสําคัญกับครู จนเปรียบครูเปนเสมือนแมคนที่สองของศิษย เพราะศิษยที่ประสบ
ความสําเร็จไดดวยเพราะมีแมเปนผูใหกําเนิด มีครูเปนผูใหความรูความคิด สติปญญาสูทางสวางใหกับชีวิต
นั้นเอง ประเพณีไหวครูจึงยังคงสืบทอดตอมาจนกระทั่งทุกวันนี้ 
 การไหวครู คือการที่ศิษยแสดงความเคารพ ยอมรับนับถือเปนครูบาอาจารยอยางจริงใจวาทานเพียบ 
พรอมดวยคุณธรรมความรู ศิษยในฐานะผูสืบทอดมรดกทางวิชาการจึงพรอมใจกันปวารณาตนรับการถายทอด
วิชาความรูดวยวิริยะ อุตสาหะ มานะ อดทน เพื่อใหบรรลุเปาหมายปลายทางของการศึกษาตามที่ตั้งใจไว จาก 
ความหมายดังกลาว การไหวครูจึงเปนเสมือนการแสดงความกตัญูกตเวทิตาคุณตอครูผูมีพระคุณ ซึ่งใน
วัฒนธรรมไทยไดใหความสําคัญกับคุณธรรมขอนี้เปนอยางสูง เนื่องจากเปนการแสดงถึงการรูจักบุญคุณของ
ผูใหความรู และผูที่รูจักการตอบแทนบุญคุณน้ันจะเปนผูที่เจริญรุงเรืองในชีวิต หากเปรียบเสมือนการอางอิง
ทางวิชาการ การไหวครูจึงเสมือนการอางอิงบุคคลที่เราไดรับความรูมาเพื่อแสดงถึงความเคารพในทรัพยสิน
ทางปญญา ซึ่งจะเห็นไดวาคนไทยไดใหความสําคัญกับทรัพยสินทางปญญามาเปนเวลาชานาน 



 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว กลุมงานบริหารวิชาการ โรงเรียนบานแปงวิทยา จึงไดตระหนักถึง
ความสําคัญของครู และมุงมั่นที่จะรักษาไวซึ่งประเพณีอันดีงาม วัฒนธรรมของไทยที่ดีไว เพ่ือใหนักเรียนได
แสดงออกถึงความกตัญูกตเวที ความนอบนอมตอครูที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาใหแกนักเรียน และรวมกัน
อนุรักษและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยใหคงอยูตอไปในอนาคตสืบไป 
 
๒. วัตถุประสงค 
 ๒.๑ เพื่อใหนักเรียนไดแสดงความเคารพนบนอมและความกตัญูกตเวทิตาตอครู 
 ๒.๒ เพื่อใหนักเรียนมีสวนรวมอนุรักษและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 
 ๒.๓ เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางครูกับลูกศิษย 
 ๒.๔ เพื่อใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคในการประดิษฐพานไหวครู 
 
๓. เปาหมาย 
 ๓.๑ ดานปริมาณ 
  ๑) นักเรียนรอยละ ๑๐๐ มีความกตัญูกตเวทิตาตอครู 
  ๒) นักเรียนรอยละ ๑๐๐ มีสวนรวมในการประดิษฐพานไหวครู 
  ๓) นักเรียนรอยละ ๙๕ ตระหนักถึงความสําคัญของพิธีการไหวครู 
 ๓.๒ ดานคุณภาพ 
  ๑) นักเรียนมีความกตัญูกตเวทิตาตอครู 
  ๒) นักเรียนมีสวนรวมในการประดิษฐพานไหวครูอยางสรางสรรค 
  ๓) นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของพิธีการไหวคร ู
 
๔. กิจกรรมและวิธีดําเนินการ 
 ๔.๑ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมมอบหมายงาน 
 ๔.๒ ดําเนินการขออนุมัติกิจกรรม 
 ๔.๓ จัดทําเอกสารและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน 
 ๔.๔ จัดเตรียมสถานที่ เครื่องโสตทัศนูปกรณ และอ่ืน ๆ เพ่ือใชดําเนินกิจกรรม 
 ๔.๕ ดําเนินการจัดกิจกรรมตามที่ไดเตรียมการไว  
 ๔.๖ จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ เก็บรวบรวมขอมูล และแปลผล 
 ๔.๗ ประชุมสรุปกิจกรรมและจัดทําเอกสารสรุปโครงการ 
 
๕. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ผูควบคุม/ 

กํากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
๒. ประชุมมอบหมายงาน 
๓. ดําเนินการขออนุมัติกิจกรรม 
 

 
 

๒๕-๒๙ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

 
  
นางสาวอภิรดี   
               ธูปหอม 

 
 
นางเพ็ชรา  
         อธิวาสนพงศ 



กิจกรรมดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ผูควบคุม/ 

กํากับติดตาม 
ขั้นดําเนินการ (D) 
๑. จัดทําเอกสาร เตรียมวัสดุอุปกรณ 
๒. แจงคณะครูและนักเรียนทราบ 
๓. ดําเนินกิจกรรมตามที่เตรียมการ 

 
๖-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๑๓-๑๗  
มิถุนายน ๒๕๖๓ 

  
นางสาวอภิรดี   
               ธูปหอม 

 
นางเพ็ชรา  
         อธิวาสนพงศ 

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๑. กํากับ ติดตาม สอบถามการ 
    ดําเนินงาน 
๒. จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ 
๓. เก็บรวบรวมขอมูลและแปลผล 

 
 

๒๐-๒๔  
มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 
  
นางสาวอภิรดี   
               ธูปหอม 

 
 
นางเพ็ชรา  
         อธิวาสนพงศ 

ขั้นสรุปเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตอไป (A) 
๑. ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 
๒. จัดทําเอกสารสรุปกิจกรรม 

 
๒๗-๓๐  

มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 
นางสาวอภิรดี   
               ธูปหอม 

 
นายนวพล  สาธุชน 

 
๖. งบประมาณ 

ที่ รายการที่ตองใชงบประมาณ งบประมาณ 
ประเภท ลักษณะ งบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ อื่น ๆ 
๑ คาพานไหวครู ๘๐๐ - ๘๐๐ - - 
๒ ใบประกาศเกียรติคุณบัตร ๒๐๐ - - ๒๐๐ - 
๓ คาวัสดุอุปกรณ ๕๐๐ - - ๕๐๐ - 

รวมงบประมาณ ๑,๕๐๐ - ๘๐๐ ๗๐๐ - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๕๐๐ (หนึ่งพันหารอยบาท) 

 
๗. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช 
๗.๑ รอยละของนักเรียนที่ความ 
      กตัญูกตเวทิตาตอครู 

๑๐๐ - สัมภาษณ/สอบถาม 
 

- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 

๗.๒ รอยละของนักเรียนที่มสีวน 
      รวมประดิษฐพานไหวครู 

๑๐๐ - สังเกต 
 

- แบบสังเกต 

๗.๓ นักเรียนที่ตระหนักถึง 
      ความสําคัญของพิธีการไหวครู 

๙๕ - สัมภาษณ/สอบถาม 
 

- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 

 
๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๘.๑ นักเรียนไดแสดงความเคารพนบนอมและความกตัญูกตเวทิตาตอครู 
 ๘.๒ นักเรียนมีสวนรวมอนุรักษและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 
 ๘.๓ ครูกับลูกศิษยไดสรางความสัมพันธอันดี 
 ๘.๔ นักเรียนมีความคิดสรางสรรคในการประดิษฐพานไหวครู 



 
 
 

ลงชื่อ ______________________________ ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาวอภิรดี  ธูปหอม)  
 ตําแหนง ครู  
   
   

ลงชื่อ _______________________ ผูพิจารณาเห็นชอบโครงการ 
 (พ.อ.อ. อํานวย  โพธิ์วัน)  
 ตําแหนง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   
   

พิจารณา  
     �  อนุมัติโครงการ  

     �  ไมอนุมัติโครงการ เนื่องจาก___________________________________ 

   
ลงชื่อ ______________________________  

 (นายวิศรุต  แทประสาทสิทธิ์)  
 ผูอํานวยการโรงเรียนบานแปงวิทยา  

 



 
โรงเรียนบานแปงวิทยา 

 

ชื่อโครงการ โครงการมารยาทงามตามวิถีไทย 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมแหเทียนจํานําพรรษาและประเพณีตักบาตรยายดอกไม  
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ความสอดคลอง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับตาง ๆ  
  สนองยุทธศาสตรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  สนองกลยุทธสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลยุทธที่ ๑ 
  สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธที่ ๓ 
  สงผลตอมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม   โครงการตอเนื่อง 
กลุมงานที่รับผิดชอบ กลุมบริหารทั่วไป 
ผูรับผิดชอบ  นางภาราดา  เอมอินทร 
ระยะเวลาดําเนินการ ๒๕ มิถุนายน – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ประเพณีและวัฒนธรรม เปนสิ่งสําคัญที่แสดงถึงความเจริญรุงเรืองต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ประเพณี
สวนใหญมักเกี่ยวของกับวิถีชีวิตและการนับถือศาสนาของประชาชนในประเทศนั้น ๆ หลายประเทศจึง
พยามยามรักษาประเพณีของตนเองใหคงอยูและเผยแพรสูประเทศตาง ๆ ทั่วโลก 
 จังหวัดสิงหบุรี เปนหนึ่งในจังหวัดที่มีประเพณีที่ดีงามและเกี่ยวของกับวิถีชีวิตและการนับถือศาสนา
หลายประเพณี  โดยเฉพาะประเพณีแหเทียนจํานําพรรษาและประเพณีตักบาตรยายดอกไม  เนื่องในเทศกาล
เขาพรรษา ซึง่เปนประเพณีของชุมชนชาวบานแปงที่สืบทอดกันมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
 โรงเรียนบานแปงวิทยา เล็งเห็นความสําคัญของประเพณีดังกลาว จึงไดจัดใหมีการแหเทียนจํานํา
พรรษาและถวายเทียนแกวัดในชุมชนขึ้น รวมท้ังการเขารวมเปนสวนหนึ่งในกิจกรรมตักบาตรยายดอกไมของ
วัดจินดามณี อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี 
 
๒. วัตถุประสงค 
 เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งรวมกันอนุรักษ และสืบสานประเพณีทองถิ่น 
 
๓. เปาหมาย 
 ๓.๑ ดานปริมาณ 
  นักเรียนรอยละ ๑๐๐ เขารวมกิจกรรม 
 



 ๓.๒ ดานคุณภาพ 
  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีสวนรวมในการอนุรักษ และสืบสานประเพณีทองถิ่น 
 
๔. กิจกรรมและวิธีดําเนินการ 
 ๔.๑ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมมอบหมายงาน 
 ๔.๒ ดําเนินการขออนุมัติกิจกรรม 
 ๔.๓ จัดทําเอกสารและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน 
 ๔.๔ จัดเตรียมสถานที่ เครื่องโสตทัศนูปกรณ และอ่ืน ๆ เพ่ือใชดําเนินกิจกรรม 
 ๔.๕ ดําเนินการจัดกิจกรรมตามที่ไดเตรียมการไว  
 ๔.๖ จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ เก็บรวบรวมขอมูล และแปลผล 
 ๔.๗ ประชุมสรุปกิจกรรมและจัดทําเอกสารสรุปโครงการ 
 
๕. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ผูควบคุม/ 

กํากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
๒. ประชุมมอบหมายงาน 
๓. ดําเนินการขออนุมัติกิจกรรม 

 
 

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 
  
นางภาราดา 
            เอมอินทร 

 
 
นางสาวอภิรดี 
              ธูปหอม 

ขั้นดําเนินการ (D) 
๑. จัดทําเอกสาร เตรียมวัสดุอุปกรณ 
๒. แจงคณะครูและนักเรียนทราบ 
๓. ดําเนินกิจกรรมตามที่เตรียมการ 
    - การถวายเทียนจํานําพรรษา 
    - ประเพณีตักบาตรยายดอกไม 

 
 

๒๖ มิถุนายน –  
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 

  
 
นางภาราดา 
            เอมอินทร 

 
 
นางสาวอภิรดี 
              ธูปหอม 

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๑. กํากับ ติดตาม สอบถามการ 
    ดําเนินงาน 
๒. จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ 
๓. เก็บรวบรวมขอมูลและแปลผล 

 
 

๒๐–๒๓ กรกฎาคม  
๒๕๖๓ 

 
 
นางภาราดา 
            เอมอินทร 

 
 
นางสาวอภิรดี 
              ธูปหอม 

ขั้นสรุปเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตอไป (A) 
๑. ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 
๒. จัดทําเอกสารสรุปกิจกรรม 

 
๒๔-๓๐ กรกฎาคม 

๒๕๖๓ 

 
นางภาราดา 
            เอมอินทร 

 
นายนวพล  สาธุชน 

 
 
 
 
 



๖. งบประมาณ 

ที่ รายการที่ตองใชงบประมาณ งบประมาณ 
ประเภท ลักษณะ งบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ อื่น ๆ 
๑ ตนเทียนจํานําพรรษา ๒,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ - 
๒ วัสดุตกแตงตนเทียนจํานําพรรษา ๕๐๐ - - ๕๐๐ - 

รวมงบประมาณ ๒,๕๐๐ - - ๒,๕๐๐ - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๕๐๐ (สองพันหารอยบาท) 

 
๗. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช 
๗.๑ รอยละของนักเรียนที่เขารวม 
      กิจกรรม 

๑๐๐ - ตรวจสอบจากเอกสาร 
  การลงทะเบียน 

- เอกสารการ 
  ลงทะเบียน 

๗.๒ รอยละของนักเรียนที่มี 
      คุณธรรมจริยธรรม 

๑๐๐ - สัมภาษณ/สอบถาม 
 

- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 

๗.๓ รอยละของนักเรียนที่มีสวน 
      รวมในการสืบสานประเพณี 
      ทองถิ่น 

๑๐๐ - การสังเกต - แบบสังเกต 

 
๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีสวนรวมในการอนุรักษ และสืบสานประเพณีทองถิ่น 
 
 
 

ลงชื่อ ______________________________ ผูเสนอโครงการ 
 (นางภาราดา  เอมอินทร)  
 ตําแหนง หัวหนางานสัมพันธชุมชน 

และประสานความรวมมือหนวยงานอื่น ๆ 
 

   
  

 
 

ลงชื่อ _______________________ ผูพิจารณาเห็นชอบโครงการ 
 (พ.อ.อ. อํานวย  โพธิ์วัน)  
 ตําแหนง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   
  

 
 
 

 



พิจารณา  
     �  อนุมัติโครงการ  

     �  ไมอนุมัติโครงการ เนื่องจาก___________________________________ 

   
ลงชื่อ ______________________________  

 (นายวิศรุต  แทประสาทสิทธิ์)  
 ผูอํานวยการโรงเรียนบานแปงวิทยา  

 



 
โรงเรียนบานแปงวิทยา 

 

ชื่อโครงการ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ความสอดคลอง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับตาง ๆ  
  สนองยุทธศาสตรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  สนองกลยุทธสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลยุทธที่ ๑ 
  สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธที่ ๓ 
  สงผลตอมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม   โครงการตอเนื่อง 
กลุมงานที่รับผิดชอบ กลุมบริหารบุคคล 
ผูรับผิดชอบ  นางสาวอภิรดี ธูปหอม 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓   
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๖ 
บัญญัติวา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา 
ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” 
และมาตรา ๒๓ บัญญัติวา “การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสม
ของแตละระดับการศึกษา”  
 โรงเรียนวิถีพุทธเปนโรงเรียนรูปแบบใหมที่จะชวยผลักดันใหเด็กและเยาวชนไทยสามารถพัฒนา
ตามศักยภาพ เปนคนดี คนเกง เปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข โดยใหผูเรียนไดเรียนรูและฝกปฏิบัติจริง โดยเนนการบูรณาการตามหลักไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ 
ปญญา เรียนรูผานการพัฒนาดาน “การกิน การอยู การดู และการฟงเปน” มีปญญารูและเขาใจในคุณคาแท 
ใชกระบวนการทางวัฒนธรรมแสดงปญญา มีวัฒนธรรมเมตตาเปนฐานในการดํารงชีวิต  
 โรงเรียนบานแปงวิทยาไดตระหนักและใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณภาพของครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ จึงไดจัดใหมีโครงการโรงเรียนวิถีพุทธขึ้น 
  
๒. วัตถุประสงค 
 ๒.๑ เพื่อใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร 
 ๒.๒ เพื่อใหนักเรียนมีความเอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอบิดา มารดา และผูมีพระคุณ 
 ๒.๓ เพื่อใหนักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง 



 ๒.๔ เพ่ือใหผูเรียนมีความตระหนักรูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 
๓. เปาหมาย 
 ๓.๑ ดานปริมาณ 
  ๑) นักเรียนรอยละ ๑๐๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรฯ 
  ๒) นักเรียนรอยละ ๙๐ มีความเอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวที 
  ๓) นักเรียนรอยละ ๙๐ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง 
  ๔) นักเรียนรอยละ ๙๐ มีความตระหนักรูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 ๓.๒ ดานคุณภาพ 
  ๑) นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
      พุทธศักราช ๒๕๕๑ ครบ ๘ คุณลักษณะ และเปนแบบอยางที่ดี 
  ๒) นักเรียนมีความเอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวที 
  ๓) นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง 
  ๔) นักเรียนตระหนักรูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 
๔. กิจกรรมและวิธีดําเนินการ 
 ๔.๑ ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อชี้แจงและทําความเขาใจในโครงการ 
 ๔.๒ ประชาสัมพันธการดําเนินงาน 
 ๔.๓ ดําเนินการจัดกิจกรรม ตามแนวทางการดําเนินงาน ๒๙ ประการสูความเปนโรงเรียนวิถีพุทธ ดังนี้ 
  ๑) ดานกายภาพ ๗ ประการ 
  ๒) ดานการเรียนการสอน ๕ ประการ 
  ๓) ดานพฤติกรรมครู ผูบริหารโรงเรียน และผูเรียน ๕ ประการ 
  ๔) ดานการสงเสริมวิถีพุทธ ๘ ประการ 
  ๕) ดานกิจกรรมประจําวันธรรมสวนะ ๔ ประการ 
 ๔.๔ นิเทศติดตามผลการอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานเปนระยะ 
 ๔.๕ รายงานการจัดกิจกรรมและสรุปรายงานโครงการ 
 
๕. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ผูควบคุม/ 

กํากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
    เพื่อชี้แจงและทําความเขาใจใน 
    โครงการ 
๒. ประชาสัมพันธการดําเนินงาน 
 
 

 
 

ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 
 
นางสาวอภิรดี  
             ธูปหอม 

 
 
นางเพ็ชรา 
          อธิวาสนพงศ 



กิจกรรมดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ผูควบคุม/ 

กํากับติดตาม 
ขั้นดําเนินการ (D) 
๑. ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแนว 
    ทางการดําเนินงาน ๒๙ ประการสู 
    ความเปนโรงเรียนวิถีพุทธ  

 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
- กันยายน ๒๕๖๓ 

 
นางสาวอภิรดี  
             ธูปหอม 

 
นางเพ็ชรา 
          อธิวาสนพงศ 

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๑. นิเทศ ติดตามผลการอํานวย 
    ความสะดวกในการดําเนินงาน 
    เปนระยะ 

 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
- กันยายน ๒๕๖๓ 

 
นางสาวอภิรดี  
             ธูปหอม 

 
นางเพ็ชรา 
          อธิวาสนพงศ 

ขั้นสรุปเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตอไป (A) 
๑. รายงานการจัดกิจกรรม 
๒. สรุปรายงานโครงการ 

 
กันยายน ๒๕๖๓ 

 
นางสาวอภิรดี  
             ธูปหอม 

 
นายนวพล สาธุชน 

 
๖. งบประมาณ 

ที่ รายการที่ตองใชงบประมาณ งบประมาณ 
ประเภท ลักษณะ งบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ อื่น ๆ 
๑ ปายโรงเรียนวิถีพุทธ ๖๐๐ - - ๖๐๐ - 
๒ คาวิทยากรอบรมโครงงานคุณธรรม ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - - - 
๓ เอกสารประกอบโครงการ ๕๐๐ - ๕๐๐ - - 
๔ วัสดุอุปกรณจัดกิจกรรม ๕๐๐ - ๕๐๐ - - 

รวมงบประมาณ ๘๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๖๐๐ - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๖๐๐ (สองพันหกรอยบาท) 

 
๗. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช 
๗.๑ รอยละของนักเรียนที่มี 
คุณลักษณะอันพึงประสงคตาม
หลักสูตรฯ 

๑๐๐ - สัมภาษณ/สอบถาม 
- การสังเกตพฤติกรรม 
 

- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

๗.๒ รอยละของนักเรียนที่มีความ 
เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวที 

๙๐ - สัมภาษณ/สอบถาม 
 

- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 

๗.๓ รอยละของนักเรียนที่ยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง 

๙๐ - สัมภาษณ/สอบถาม 
 

- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 

๗.๔ รอยละของนักเรียนที่ตระหนัก
รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม 

๙๐ - สัมภาษณ/สอบถาม 
 

- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 

 
 



๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๘.๑ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  
       ๒๕๕๑ ครบ ๘ คุณลักษณะ และเปนแบบอยางท่ีดี 
 ๘.๒ นักเรียนมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ มีน้ําใจ ใหความชวยเหลือผูอื่น มีจิตสาธารณะ 
 ๘.๓ นักเรียนมีมารยาทท่ีเหมาะสมตามวัฒนธรรมและสังคม 
 ๘.๔ นักเรียนมีความตระหนักรูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 
 
 

ลงชื่อ ______________________________ ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาวอภิรดี ธูปหอม)  
 ตําแหนง หัวหนาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
   
   

ลงชื่อ _______________________ ผูพิจารณาเห็นชอบโครงการ 
 (พ.อ.อ. อํานวย  โพธิ์วัน)  
 ตําแหนง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   
   
   

พิจารณา  
     �  อนุมัติโครงการ  

     �  ไมอนุมัติโครงการ เนื่องจาก______________________________________ 

   
ลงชื่อ ______________________________  

 (นายวิศรุต  แทประสาทสิทธิ์)  
 ผูอํานวยการโรงเรียนบานแปงวิทยา  

 
   



 
โรงเรียนบานแปงวิทยา 

 

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู และสงเสริมทักษะการผลิตผลงานสรางสรรค 
ของนักเรียน 

ชื่อกิจกรรม กิจกรรมเสริมสรางและพัฒนาทักษะตามแนวทางไทยแลนด ๔.๐ ดวยระบบ Coding และ 
  Robotics 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ความสอดคลอง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับตาง ๆ  
  สนองยุทธศาสตรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๖ 
  สนองกลยุทธสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลยุทธที่ ๔ 
  สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธที่ ๑ 
  สงผลตอมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๒ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม  โครงการตอเนื่อง 
กลุมงานที่รับผิดชอบ กลุมบริหารวิชาการ 
ผูรับผิดชอบ  นายวัฒนพงศ  เชาวโน 
ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ –  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ หมวด ๔ มาตรา ๒๒ – ๓๐ สรุปความได
วาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูพัฒนาตนเองได จึงตองสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ครูตองจัด
บรรยากาศสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อสรางการเรียนรู การจัดการแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ มีการ
วัดและประเมินผลอยางเหมาะสม สื่อการเรียนรู นับเปนองคประกอบที่สําคัญมากประการหนึ่งใน
กระบวนการเรียนการสอน นอกเหนือจากตัวผูสอน ผูเรียน และเทคนิควิธีการตาง ๆ บทบาทของสื่อการ
เรียนรู ก็คือ เปนตัวกลางหรือพาหนะ หรือเครื่องมือ หรือชองทางที่ใชนําเรื่องราว ขอมูลความรูหรือสิ่งบอก
กลาว (Information)ของผูสงสารหรือผูสอนไปสูผูรับหรือผูเรียน เพื่อทําใหการเรียนรูหรือการเรียนการสอน
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายที่วางไวไดเปนอยางด ี
 ตามแนวนโยบายไทยแลนด ๔.๐ ที่มุงเนนการมีสวนรวมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร 
ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยตาง ๆ รวมกันระดมความคิด ผนึก
กําลังขับเคลื่อนผานโครงการ บันทึกความรวมมือ กิจกรรม หรืองานวิจัยตาง ๆ โดยการดําเนินงานของ 
“ประชารัฐ” ทั้ง ๕ กลุม โดยมีการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ การศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผูนํา (โรงเรียน
ประชารัฐ) อยูในกลุมที่ ๔ นั้น เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู “Value–Based Economy” หรือ 
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย



ภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม เปลี่ยนจากการเนน
ภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น 

ในปจจุบัน โรงเรียนบานแปงวิทยา ยังขาดการใชสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนใหสอลคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน จึงไดมีการจัดกิจกรรมเสริมสรางและพัฒนาทักษะตามแนวทางไทยแลนด4.0 
ดวยระบบ Coding และ Robotics ขึ้น เพื่อจัดหาและผลิตสื่อการเรียนรู สําหรับนําไปใชประโยชนตอการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เสริมสรางและพัฒนาเพื่อทักษะ ความเขาใจ และแรงจูงใจในการเรียนของ
ผูเรียน ใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงตามแนวนโยบายไทยแลนด ๔.๐ 
 
๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพ่ือจัดซื้อสื่อการเรียนรู วัสดุ อุปกรณ ที่มคีวามสอดคลองตามนโยบายไทยแลนด ๔.๐   
๒.๒ เพ่ือใชสื่อการสอน ในการเสริมสรางและพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะที่กาวทันตอการเปลี่ยนแปลง

ตามแนวนโยบายไทยแลนด ๔.๐ 
 
๓. เปาหมาย 
 ๓.๑ ดานปริมาณ 
  ๑) นักเรียนรอยละ ๙๐ มีความพึงพอใจในการใชสื่อการเรียนรูประกอบการจัดกิจกรรม 
      การเรียนการสอน 
  ๒) ครูรอยละ ๙๐ มีความพึงพอใจในการใชสื่อการเรียนรูประกอบการจัดกิจกรรมการ 
      เรียนการสอน 
 ๓.๒ ดานคุณภาพ 

๑) นักเรียนมีความพึงพอใจในการใชสื่อตามแนวนโยบายไทยแลนด ๔.๐ ประกอบการจัด 
     กิจกรรมการเรียนการสอน ในระดับมากที่สุด 

๒) ครูมีความพึงพอใจในการใชสื่อตามแนวนโยบายไทยแลนด ๔.๐ ประกอบการการจัด 
     กิจกรรมการเรียนการสอน ในระดับมากที่สุด 

 
๔. กิจกรรมและวิธีดําเนินการ 
 ๔.๑ ประชุมคณะครูวางแผนการจัดซื้อ/จัดหา   
  ๔.๒ เสนอโครงการตอฝายบริหาร 
 ๔.๓ มอบหมายงาน 
 ๔.๔ สํารวจความตองการพื้นฐานในการใชสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
 ๔.๕ ดําเนินการจัดซอสื่อการเรียนรูแบบสําเร็จรูป 
 ๔.๖ ครูนําสื่อการเรียนรูไปใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกับนักเรียน 
 ๔.๗ ติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะ 
 ๔.๘ ประชุมสรุปผลการดําเนินการ 
 ๔.๙ สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 
 
 
 
 



๕. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมดําเนินงาน 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ผูควบคุม/ 

กํากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. ประชุมคณะครูวางแผนการจัดซื้อ/ 
    จัดหา   
๒. เสนอโครงการตอฝายบริหาร 
๓. มอบหมายงาน 

 
ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 
ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 
นายวัฒนพงศ เชาวโน 

 
นางสาวอรนภา       
            มงคลไวย 

ขั้นดําเนินการ (D) 
๑. สํารวจความตองการพื้นฐานในการ   
    ใชสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการ 
    เรียนการสอนของครู 
๒. ดําเนินการจัดซื้อส่ือการเรียนรูแบบ 
    สําเร็จรูป 
๓. ครูนําสื่อการเรียนรูไปใชประกอบ 
    การจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับ 
    นักเรียน 

 
 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 
มกราคม – 

กันยายน ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
นายวัฒนพงศ เชาวโน 
 

 
 
 
 
นางสาวอรนภา       
            มงคลไวย 

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๑. ติดตามการดําเนินงานเปนระยะ 

กันยายน ๒๕๖๓ นายวัฒนพงศ เชาวโน 
นางสาวอรนภา    
            มงคลไวย 

ขั้นสรุปเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตอไป (A) 
๑. ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 
๒. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

 
กันยายน ๒๕๖๓ 

 
นายวัฒนพงศ เชาวโน 

 
นายนวพล สาธุชน 

 
๖. งบประมาณ 

ที่ รายการที่ตองใชงบประมาณ งบประมาณ 
ประเภท ลักษณะ งบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ อื่น ๆ 
๑ คาจัดซื้อสื่อการเรียนรูตาม

แนวนโยบายไทยแลนด ๔.๐  
๕,๐๐๐ - - ๕,๐๐๐ - 

รวมงบประมาณ ๕,๐๐๐ - - ๕,๐๐๐ - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ (หาพันบาทถวน) 

 

๗. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช 

๗.๑ รอยของครูมีความพึงพอใจ 
      ในการใชสื่อการเรียนรูตาม 
      แนวนโยบายไทยแลนด ๔.๐ 
      ประกอบการจัดกิจกรรม   
      การเรียนรู 

๙๐ - สัมภาษณ/สอบถาม 
 
 

- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 



ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช 
๗.๒ รอยละของนักเรียนมีความพึง 
       พอใจในการใชสื่อการเรียน 
       การสอนตามแนวนโยบาย 
       ไทยแลนด ๔.๐ ประกอบการ 
      จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

๙๐ - สัมภาษณ/สอบถาม 
 
 

- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 

 

๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
๘.๑  โรงเรียนมีสื่อการเรียนรูที่สอดคลองกับนโยบายไทยแลนด ๔.๐ ที่มีคุณภาพเพื่อใช   
       ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเหมาะสม 
๘.๒  ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการใชการเรียนรูที่สอดคลองกับนโยบายไทยแลนด ๔.๐  
       ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับมากที่สุด 
 
 

  
ลงชื่อ ______________________________ ผูเสนอโครงการ 

 (นายวัฒนพงศ  เชาวโน)  
 ตําแหนง ครผููชวย  
   
   

ลงชื่อ _______________________ ผูพิจารณาเห็นชอบโครงการ 
 (พ.อ.อ. อํานวย  โพธิ์วัน)  
 ตําแหนง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   
   

พิจารณา  
     �  อนุมัติโครงการ  

     �  ไมอนุมัติโครงการ เนื่องจาก________________________________________ 

   
ลงชื่อ ______________________________  

 (นายวิศรุต  แทประสาทสิทธิ์)  
 ผูอํานวยการโรงเรียนบานแปงวิทยา  

 



 
โรงเรียนบานแปงวิทยา 

 

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาหองเรียนคุณภาพและแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมสงเสริมสุขภาพอนามัย 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ความสอดคลอง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับตาง ๆ  
  สนองยุทธศาสตรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๖ 
  สนองกลยุทธสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลยุทธที่ ๒ 
  สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธที่ ๑ 
  สงผลตอมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม  โครงการตอเนื่อง 
กลุมงานที่รับผิดชอบ กลุมบริหารทั่วไป 
ผูรับผิดชอบ  นางสาวสุนิสา  อิ่มรัง 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓  
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การมสีุขภาพที่ดีเปนปจจัยที่สําคัญในการใชชีวิตใหมีความสุข ซึ่งนับวาเปนพื้นฐานที่สําคัญอยางยิ่ง 
และควรปลูกฝงการรักษาอนามัยของตนเองตั้งแตวัยเด็กใหมีความรูที่ถูกตอง สามารถนําความรูไปใชได
อยางเกิดผลจริงตลอดจนสามารถดูแลคนใกลชิดไดเชนกัน 
 กิจกรรมสงเสริมสุขภาพอนามัยเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนรูจักการชวยเหลือตนเอง โดยการ
เรียนรูการปฐมพยาบาลเบื้องตน การรูจักยาและสรรพคุณตาง ๆ รวมทั้งการใชยาใหถูกวิธี และเหมาะสม
กับอาการ การใชหองพยาบาลใหถูกตองและเหมาะสม รวมทั้งการลงบันทึกการใชหองพยาบาล เพื่อให
นักเรียนสามารถชวยเหลือตนเองและหรือผูอื่นในเบื้องตนได โดยกิจกรรมดังกลาวนี้สอดคลองมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงคของผูเรียน ในตัวบงชี้ที่ ๔ สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม  
 ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ งานพยาบาล โรงเรียนบานแปงวิทยา จึงจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพอนามัยขึ้น 
เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดขางตน และสงเสริมการมีสุขภาพดีใหกับนักเรียนของ
โรงเรียนบานแปงวิทยาตอไป 
 
๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 
๒.๒ เพื่อสงเสริมและพัฒนารางกายของนักเรียนใหมีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถนะทางกายตาม 

       เกณฑมาตรฐาน 



๓. เปาหมาย 
 ๓.๑ ดานปริมาณ 
  ๑) นักเรียนรอยละ ๑๐๐ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 
  ๒) นักเรียนรอยละ ๙๐ มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 
 ๓.๒ ดานคุณภาพ 
  ๑) นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 
  ๒) นักเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 
 
๔. กิจกรรมและวิธีดําเนินการ 
 ๔.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 ๔.๒ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
 ๔.๓ ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
 ๔.๔ ประชาสัมพันธใหคณะครู นักเรียนทราบถึงการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพอนามัย 
 ๔.๕ จัดซื้ออุปกรณ คายา คาวิทยากรใหความรูการปฐมพยาบาลและการพยาบาล 
 ๔.๖ สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม จัดทํารูปเลมสรุปโครงการ 
 
๕. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ผูควบคุม/ 

กํากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๒. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
๓. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 

 
ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 
นางสาวสุนิสา 
                อิ่มรัง 

 
นางภาราดา  
            เอมอินทร 

ขั้นดําเนินการ (D) 
๑. ประชาสัมพันธใหคณะครูและ 
    นักเรียนทราบ 
๒. จัดซื้ออุปกรณในหองพยาบาล 
๓. ใหความรูเร่ืองการปฐมพยาบาล 

 
 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
- กันยายน ๒๕๖๓ 

 

 
 
นางสาวสุนิสา 
                อิ่มรัง 

 
 
นางภาราดา  
            เอมอินทร 

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๑. จัดทําเอกสารประเมินผล 
๒. เก็บรวบรวมขอมูลและแปลผล 

 
กันยายน ๒๕๖๓ 

 
นางสาวสุนิสา 
                อิ่มรัง 

 
นางภาราดา  
            เอมอินทร 

ขั้นสรุปเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตอไป (A) 
๑. ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 
๒. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

 
กันยายน ๒๕๖๓ 

 
นางสาวสุนิสา 
                อิ่มรัง 

 
นายนวพล สาธุชน 

 
 
 
 



๖. งบประมาณ 

ที่ รายการที่ตองใชงบประมาณ งบประมาณ 
ประเภท ลักษณะ งบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ อื่น ๆ 
๑ คายา ๒,๓๐๐ - ๒,๓๐๐ - - 

รวมงบประมาณ ๒,๓๐๐ - ๒,๓๐๐ - - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๓๐๐ (สองพันสามรอยบาท) 

 
๗. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช 
๗.๑ รอยละของนักเรียนทีม่ีสุขนิสัย 
      ในการดูแลสุขภาพ 

๑๐๐ - สัมภาษณ/สอบถาม 
 

- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 

๗.๒ รอยละของนักเรียนที่มีน้ําหนัก 
      สวนสูง และมีสมรรถภาพทาง   
      กายตามเกณฑมาตรฐาน 

๙๐ - ตรวจสอบเอกสาร  
  หลักฐานที่เกี่ยวของ 
  หรือขอมูลเชิงประจักษ 

- แฟมเอกสารขอมูล  
  รายบุคคลดาน 
  สุขภาพ 

 
๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๘.๑ นักเรียนมสีุขนิสัยในการดูแลสุขภาพที่ถูกตอง 

๘.๒ นักเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 
 
 
 

ลงชื่อ ______________________________ ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาวสุนิสา  อิ่มรัง)  
 ตําแหนง หัวหนางานอนามัยและโภชนาการ  
   
   

ลงชื่อ _______________________ ผูพิจารณาเห็นชอบโครงการ 
 (พ.อ.อ. อํานวย  โพธิ์วัน)  
 ตําแหนง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   
   

พิจารณา  
     �  อนุมัติโครงการ  

     �  ไมอนุมัติโครงการ เนื่องจาก________________________________________ 
   

ลงชื่อ ______________________________  
 (นายวิศรุต  แทประสาทสิทธิ์)  
 ผูอํานวยการโรงเรียนบานแปงวิทยา  

 



 
โรงเรียนบานแปงวิทยา 

 

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาหองเรียนคุณภาพและแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมปรับปรุงโรงน้ําดื่มและสงเสริมประสิทธิภาพงานโภชนาการ 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ความสอดคลอง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับตาง ๆ  
  สนองยุทธศาสตรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๖ 
  สนองกลยุทธสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลยุทธที่ ๒ 
  สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธที่ ๑ 
  สงผลตอมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน มาตรฐานที่ ๑ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม    โครงการตอเนื่อง 
กลุมงานที่รับผิดชอบ กลุมบริหารทั่วไป 
ผูรับผิดชอบ  นางสาวสุนิสา  อิ่มรัง 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
    สภาพปจจุบันของโรงเรียนบานแปงวิทยา มีอัตรานักเรียนที่ใชบริการเครื่องกรองน้ําดื่มเพิ่มขึ้น 
การใหบริการดานน้ําดื่มจึงเปนสิ่งสําคัญมากในสถานศึกษาขนาดเล็ก แตเคร่ืองกรองน้ําดื่มไมเอื้อตอการใหบริการ
หรือยังไมเพียงพอกับปริมาณความตองการของนักเรียน อีกทั้งดานสุขอนามัยก็มีขอบกพรองเรื่องความสะอาด 
เพราะสภาพของเครื่องกรองน้ําที่มีอยูปจจุบันไดติดตั้งมาหลายปแลว ทําใหสภาพการใชงานมีคุณภาพที่นอยลง 
กอปรกับมีจํานวนนักเรียนและบุคลากรที่ใชบริการเรื่องน้ําดื่มทุกวัน เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีตอการบริโภค  
งานโภชนาการ โรงเรียนบานแปงวิทยาจึงตองมีการปรับปรุงและพัฒนาดานการใหบริการน้ําดื่ม และจัดกิจกรรม
สงเสริมประสิทธิภาพงานโภชนาการขึ้นมา โดยจัดใหมีสภาพแวดลอมและสาธารณูปโภคที่เอื้อตอการใชบริการ 
เพื่อใหระบบติดตั้งเครื่องกรองน้ําดื่มมีคุณภาพและเปนมาตรฐานสากล 
 
๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพ่ือสงเสริมสวัสดิการที่มีคุณภาพใหแกนักเรียน 
๒.๒ เพื่อจัดบริการน้ําดื่มที่สะอาด มีคุณภาพ และถูกสุขอนามัยใหนักเรียน 
 

๓. เปาหมาย 
 ๓.๑ ดานปริมาณ 
  ๑) นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ไดรับสวัสดิการที่มีคุณภาพ 
  ๒) นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ไดรับบริการน้ําดื่มที่สะอาด มีคุณภาพ และถูกสุขอนามัย 



 ๓.๒ ดานคุณภาพ 
  ๑) นักเรียนไดรับสวัสดิการท่ีมีคุณภาพ 
  ๒) นักเรียนไดรับบริการน้ําดื่มที่สะอาด มีคุณภาพ และถูกสุขอนามัย 
 
๔. กิจกรรมและวิธีดําเนินการ 
 ๔.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 ๔.๒ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
 ๔.๓ ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
 ๔.๔ ประชาสัมพันธใหคณะครู นักเรียนทราบ 
 ๔.๕ ดําเนินการซอมแซม/ปรับปรุงเคร่ืองกรองน้ําดื่ม 
 ๔.๖ สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม จัดทํารูปเลมสรุปโครงการ 
 
๕. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ผูควบคุม/ 

กํากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๒. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
๓. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 

 
ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 
นางสาวสุนิสา 
                อิ่มรัง 

 
นางภาราดา  
            เอมอินทร 

ขั้นดําเนินการ (D) 
๑. ประชาสัมพันธใหคณะครูและ 
    นักเรียนทราบ 
๒. ติดตอศูนยบริการเครื่องกรอง 
    น้ําดื่ม 
๓. ซอมแซม/ปรับปรุงระบบเครื่อง 
    กรองนํ้าดื่ม 

 
 

พฤศจิกายน –  
ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 
 

 
 
นางสาวสุนิสา 
                อิ่มรัง 

 
 
นางภาราดา  
            เอมอินทร 

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๑. จัดทําเอกสารประเมินผล 
๒. เก็บรวบรวมขอมูลและแปลผล 

 
มกราคม –  

กันยายน ๒๕๖๓ 

 
นางสาวสุนิสา 
                อิ่มรัง 

 
นางภาราดา  
            เอมอินทร 

ขั้นสรุปเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตอไป (A) 
๑. ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 
๒. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

 
กันยายน ๒๕๖๓ 

 
นางสาวสุนิสา 
                อิ่มรัง 

 
นายนวพล สาธุชน 

 
 
 
 
 
 



๖. งบประมาณ 

ที่ รายการที่ตองใชงบประมาณ งบประมาณ 
ประเภท ลักษณะ งบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ อื่น ๆ 
๑ คาไสกรองน้ําดื่ม ๔,๕๐๐ - - ๔,๕๐๐ - 
๒ คาตอบแทนเจาหนาที่ ๕๐๐ ๕๐๐ - - - 

รวมงบประมาณ ๕,๐๐๐ ๕๐๐ - ๔,๕๐๐ - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ (หาพันบาท) 

 
๗. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช 
๗.๑ รอยละของนักเรียนที่ไดรับ 
      สวัสดิการที่มีคุณภาพ 

๑๐๐ - สัมภาษณ/สอบถาม 
 

- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 

๗.๒ รอยละของนักเรียนที่ไดรับ 
      บริการน้ําดื่มที่สะอาด  
      มีคุณภาพ และถูกสุขอนามัย 

๑๐๐ - สัมภาษณ/สอบถาม 
 

- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 

 
๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

๘.๑ นักเรียนไดรับสวัสดิการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
๘.๒ นักเรียนไดรับบริการน้ําดื่มที่สะอาด มีคุณภาพ และถูกสุขอนามัย 

 
 
 

ลงชื่อ ______________________________ ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาวสุนิสา  อิ่มรัง)  
 ตําแหนง หัวหนางานโภชนาการ  
   
   

ลงชื่อ _______________________ ผูพิจารณาเห็นชอบโครงการ 
 (พ.อ.อ. อํานวย  โพธิ์วัน)  
 ตําแหนง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   
   

พิจารณา  
     �  อนุมัติโครงการ  

     �  ไมอนุมัติโครงการ เนื่องจาก________________________________________ 
   

ลงชื่อ ______________________________  
 (นายวิศรุต  แทประสาทสิทธิ์)  
 ผูอํานวยการโรงเรียนบานแปงวิทยา  

 



 
โรงเรียนบานแปงวิทยา 

 

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาหองเรียนคุณภาพและแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรม Big cleaning day และการจัดซื้ออุปกรณทําความสะอาด 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ความสอดคลอง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับตาง ๆ  
  สนองยุทธศาสตรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ 
  สนองกลยุทธสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลยุทธที่ ๑ 
  สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธที่ ๑ 
  สงผลตอมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน มาตรฐานที่ ๑ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม   โครงการตอเนื่อง 
กลุมงานที่รับผิดชอบ กลุมบริหารทั่วไป 
ผูรับผิดชอบ  นางสาวอารีรัตน จันทรชื่น 
ระยะเวลาดําเนินการ ๑๐ พฤษภาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรม ๕ ส เปนปจจัยพื้นฐานการบริหารคุณภาพที่จะชวยสรางสภาพแวดลอมที่ดี เกิด
บรรยากาศที่นาศึกษาเลาเรียน เกิดความสะอาดเรียบรอย ถูกสุขลักษณะ ประการสําคัญคือชวยสราง
ทัศนคติที่ดีของผูเรียน ทําใหไดใชศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มความสามารถ กิจกรรม ๕ ส เปนกลยุทธ
หนึ่งที่เนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ  โรงเรียนบานแปงวิทยาจึงมีแนวคิดที่จะมีการดําเนิน
กิจกรรม ๕ ส  ไดแก  สะสาง  สะดวก  สะอาด  สุขลักษณะ และสรางนิสัย  เพื่อเปนการสงเสริมและ
สนับสนุนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  โดยอาศัยความรวมมือของผูเรียนเปนพื้นฐานในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน  และเปนแนวทางไปสูการประกันคุณภาพใหดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ หมวด ๔ มาตรา ๒๒ – ๓๐ สรุปความได
วาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูพัฒนาตนเองได จึงตองสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ครูตองจัด
บรรยากาศสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อสรางการเรียนรู การจัดการแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ มีการ
วัดและประเมินผลอยางเหมาะสม ดังนั้นเพื่อการมีสภาพแวดลอม แหลงเรียน และภูมิทัศนที่ดีของ
สถานศึกษา จึงไดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาที่เหมาะสมตรงตามความ
ตองการทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู ทักษะ คุณธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค และอยูใน
สังคมไดอยางมีความสขุ โดยนําแนวคิดกิจกรรม ๕ ส มาบูรณาการรวม 
 
 



๒. วัตถุประสงค 
 ๒.๑ สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียน  มีความเขาใจ  และนําหลัก ๕ ส ไปปฏิบัติอยางจริงจังและ
ตอเนื่องเสมือนเปนภารกิจประจํา 
 ๒.๒ จัดใหมีการทํากิจกรรม ๕ ส เปนพื้นฐานเพื่อพัฒนา  ปรับปรุงคุณภาพงานอยางตอเนื่อง 
 ๒.๓ จัดใหมีการประชุมเพื่อนําเสนอผลการดําเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานเพิ่มความรู 
ประสบการณและพิจารณาใหรางวัลในความรวมมือการทํากิจกรรม ๕ ส ทุกพื้นที่ 
 ๒.๔ เพื่อเปนการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคแกผูเรียน 

 
๓. เปาหมาย 
 ๓.๑ ดานปริมาณ 
  นักเรียนรอยละ ๑๐๐ เขารวมกิจกรรม 
 ๓.๒ ดานคุณภาพ 
  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน 
 
๔. กิจกรรมและวิธีดําเนินการ 
 ๔.๑ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมมอบหมายงาน 
 ๔.๒ ดําเนินการขออนุมัติกิจกรรม 
 ๔.๓ จัดทําเอกสารและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน 
 ๔.๔ ดําเนินการจัดกิจกรรมตามที่ไดเตรียมการไว  
 ๔.๕ จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ เก็บรวบรวมขอมูล และแปลผล 
 ๔.๖ ประชุมสรุปกิจกรรมและจัดทําเอกสารสรุปโครงการ 
 
๕. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ผูควบคุม/ 

กํากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
๒. ประชุมมอบหมายงาน 
๓. ดําเนินการขออนุมัติกิจกรรม 

 
 

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 
  
นางสาวอารีรัตน 
             จันทรชื่น 

 
 
นางภาราดา   
            เอมอินทร 

ขั้นดําเนินการ (D) 
๑. จัดทําเอกสาร เตรียมวัสดุอุปกรณ 
๒. แจงคณะครูและนักเรียนทราบ 
๓. ดําเนินกิจกรรมตามที่เตรียมการ 

 
๑๖ พฤษภาคม –  

๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ 

  
นางสาวอารีรัตน 
             จันทรชื่น 

 
นางภาราดา   
            เอมอินทร 

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๑. กํากับ ติดตาม สอบถามการ 
    ดําเนินงาน 
๒. จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ 
๓. เก็บรวบรวมขอมูลและแปลผล 

 
 

๑๕–๒๕ กันยายน 
๒๕๖๒ 

 
 
นางสาวอารีรัตน 
             จันทรชื่น 

 
 
นางภาราดา   
            เอมอินทร 



กิจกรรมดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ผูควบคุม/ 

กํากับติดตาม 
ขั้นสรุปเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตอไป (A) 
๑. ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 
๒. จัดทําเอกสารสรุปกิจกรรม 

 
๒๖-๓๐ กันยายน 

๒๕๖๒ 

 
นางสาวอารีรัตน 
             จันทรชื่น 

 
นายนวพล  สาธุชน 

 
๖. งบประมาณ 

ที่ รายการที่ตองใชงบประมาณ งบประมาณ 
ประเภท ลักษณะ งบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ อื่น ๆ 
๑ คาวัสดุในการทําความสะอาด ๓,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐ - 

รวมงบประมาณ ๓,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐ - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๐๐๐ (สามพันบาท) 

 
๗. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช 
๗.๑ รอยละของนักเรียนที่เขารวม 
      กิจกรรม 

๑๐๐ - ตรวจสอบจากเอกสาร 
  การลงทะเบียน 

- เอกสารการ 
  ลงทะเบียน 

๗.๒ รอยละของนักเรียนที่มี 
      คุณธรรมจริยธรรม 

๑๐๐ - สัมภาษณ/สอบถาม 
 

- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 

๗.๓ รอยละของนักเรียนที่มีสวนใน 
      การพัฒนาโรงเรียน 

๑๐๐ - การสังเกต - แบบสังเกต 

 
๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๘.๑ นักเรียนมสีุขนิสัยที่ดีในการดําเนินงาน มีความรับผิดชอบ 
 
 
 

ลงชื่อ ______________________________ ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาวอารีรัตน จันทรชื่น)  
 ตําแหนง หัวหนางานอาคารสถานที่  
   
  

 
 

ลงชื่อ _______________________ ผูพิจารณาเห็นชอบโครงการ 
 (พ.อ.อ. อํานวย  โพธิ์วัน)  
 ตําแหนง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   
   



พิจารณา  
     �  อนุมัติโครงการ  

     �  ไมอนุมัติโครงการ เนื่องจาก___________________________________ 

   
ลงชื่อ ______________________________  

 (นายวิศรุต  แทประสาทสิทธิ์)  
 ผูอํานวยการโรงเรียนบานแปงวิทยา  

 



 
โรงเรียนบานแปงวิทยา 

 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาหองเรียนคุณภาพและแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมสนับสนุนงานโสตทัศนูปกรณ 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ความสอดคลอง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับตาง ๆ  
  สนองยุทธศาสตรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๕ 
  สนองกลยุทธสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลยุทธที่ ๔ 
  สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธที่ ๑ 
  สงผลตอมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๒ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม  โครงการตอเนื่อง 
กลุมงานที่รับผิดชอบ กลุมงานบริหารทั่วไป 
ผูรับผิดชอบ  นางสาวอารีรัตน  จันทรชื่น 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓  
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ในปจจุบัน การประชาสัมพันธมีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับหนวยงาน องคกร 
และสถาบันในสังคม เพราะการประชาสัมพันธเปนงานเชิงสรางสรรคที่กอใหเกิดความรู ความเขาใจแก
ประชาชน ดวยการสรางสัมพันธภาพอันดี และการพัฒนาสงเสริมความเขาใจที่ถูกตองรวมกัน เพื่อใหเกิด
ทัศนคติที่ดี การประชาสัมพันธเปนกระบวนการสื่อสารสองทางที่ทําใหประชาชนเขาใจ ยอมรับ และ
สนับสนุน ชวยสรางภาพพจนที่ดีของหนวยงาน ขจัดปญหาขาวลือ และความเขาใจผิดโดยการเผยแพร
ขาวสารขอมูลท่ีเปนจริง เชื่อถือได และมีแหลงอางอิงรับรอง 
  โรงเรียนบานแปงวิทยา มีภารกิจในการบริหารจัดการ สนับสนุน กํากับ ติดตาม การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการใหบริการดานขอมูลขาวสาร พรอมทั้งการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและ
ผลงานโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจําเปนตองอาศัยรูปแบบการประชาสัมพันธเชิงรุกทั้งองคกร
ภายในและองคกรภายนอก แตเนื่องจากอุปกรณในการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธมีสภาพชํารุด  
ทําใหการเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารมีขอจํากัด จึงจําเปนตองพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การประชาสัมพันธ โดยการจัดซื้อ-จัดหาอุปกรณที่เปนเทคโนโลยีดานการประชาสัมพันธ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของงานประชาสัมพันธ โรงเรียนบานแปงวิทยาตอไป  
 
๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในการประชาสัมพันธ 
๒.๒ เพ่ือพัฒนาและสงเสริมการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล ขาวสารของสถานศึกษา 

 



๓. เปาหมาย 
 ๓.๑ ดานปริมาณ 
  ๑) ครูและนักเรียนรอยละ ๙๕ ไดรับขอมูลจากระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
  ๒) นักเรียนรอยละ ๙๐ มีความพึงพอใจตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน 
  ๓) นักเรียนรอยละ ๙๐ มีความพึงพอใจตอการประชาสัมพันธของโรงเรียน 
 ๓.๒ ดานคุณภาพ 
  ๑) ครูและนักเรียนไดรับขอมูลจากระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
  ๒) นักเรียนมีความพึงพอใจตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน 
  ๓) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการประชาสัมพันธของโรงเรียน 
 
๔. กิจกรรมและวิธีดําเนินการ 
 ๔.๑ ประชุมคณะครูวางแผนการจัดซื้อ/จัดหา   
  ๔.๒ เสนอโครงการตอฝายบริหาร 
 ๔.๓ มอบหมายงาน 
 ๔.๔ สํารวจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชํารุดหรืออยูในสภาพไมพรอมใชงาน 
 ๔.๕ ดําเนินการจัดซื้อจัดหาโสตทัศนูปกรณ  วัสดุอุปกรณที่ตองการใช 
 ๔.๖ ปรับปรุงหรือซอมแซมอุปกรณที่ชํารุดหรืออยูในสภาพไมพรอมใชงาน 
 ๔.๗ ติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะ 
 ๔.๘ ประชุมสรุปผลการดําเนินการ 
 ๔.๙ สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 
 
๕. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ผูควบคุม/ 

กํากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. ประชุมคณะครูวางแผนการ 
    จัดซื้อ/จัดหา   
๒. เสนอโครงการตอฝายบริหาร 
๓. มอบหมายงาน 

 
 

ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 
 
นางสาวอารีรัตน 

จันทรชื่น 

 
 
นางภาราดา  
            เอมอินทร 

ขั้นดําเนินการ (D) 
๑. สํารวจเทคโนโลยีสารสนเทศที่ 
    ชํารุดหรืออยูในสภาพไมพรอม 
    ใชงาน 
๒. ดําเนินการจัดซื้อ-จัดหา 
    โสตทัศนูปกรณที่ตองการใช 
๓. ปรับปรุงหรือซอมแซมอุปกรณ 
    ที่ชํารุดหรืออยูในสภาพไมพรอม 
    ใชงาน 

 
 
 
 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
– กันยายน ๒๕๖๓ 

 

 
 
 
 
นางสาวอารีรัตน 

จันทรชื่น 

 
 
 
 
นางภาราดา  
            เอมอินทร 



กิจกรรมดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ผูควบคุม/ 

กํากับติดตาม 
ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๑. ติดตามผลการดําเนินงานเปน 
    ระยะ 

 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
– กันยายน ๒๕๖๓ 

 
นางสาวอารีรัตน 

จันทรชื่น 

 
นางภาราดา  
            เอมอินทร 

ขั้นสรุปเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตอไป (A) 
๑. ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 
๒. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

 
กันยายน ๒๕๖๓ 

 
นางสาวอารีรัตน 

จันทรชื่น 

 
นายนวพล สาธุชน 

 
๖. งบประมาณ 

ที่ รายการที่ตองใชงบประมาณ งบประมาณ 
ประเภท ลักษณะ งบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ อื่น ๆ 
๑ ไมโครโฟนไรสาย ๓,๒๐๐ - - ๓,๒๐๐ - 
๓ ถาน AA  ๓๐๐ - - ๓๐๐ - 

รวมงบประมาณ ๓,๕๐๐ - - ๓,๕๐๐ - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๕๐๐ (สามพันหารอยบาท) 

 
๗. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช 
๗.๑ รอยละของครูและนักเรียนที่ 
      ไดรับขอมูลจากระบบสื่อสาร 
      ที่มีประสิทธิภาพ 

๙๕ - สัมภาษณ/สอบถาม 
 
 

- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 

๗.๒ รอยละของนักเรียนที่พึงพอใจ 
      ตอระบบเทคโนโลยี 
      สารสนเทศของโรงเรียน 

๙๐ - สัมภาษณ/สอบถาม 
 
 

- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 

๗.๓ รอยละของนักเรียนที่พึงพอใจ 
      ตอการประชาสัมพันธของ 
      โรงเรียน 

๙๐ - สัมภาษณ/สอบถาม 
 

- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 

 
๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

๘.๑ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในการประชาสัมพันธของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและ 
         พรอมตอการใชงาน 

๘.๒ การประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล ขาวสารของสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 
 
 
 



ลงชื่อ ______________________________ ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาวอารีรัตน  จันทรชื่น)  
 ตําแหนง หัวหนางานโสตทัศนูปกรณ  
   
   

ลงชื่อ _______________________ ผูพิจารณาเห็นชอบโครงการ 
 (พ.อ.อ. อํานวย  โพธิ์วัน)  
 ตําแหนง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   
   

พิจารณา  
     �  อนุมัติโครงการ  

     �  ไมอนุมัติโครงการ เนื่องจาก________________________________________ 
   

ลงชื่อ ______________________________  
 (นายวิศรุต  แทประสาทสิทธิ์)  
 ผูอํานวยการโรงเรียนบานแปงวิทยา  

 



 
โรงเรียนบานแปงวิทยา 

 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาหองเรียนคุณภาพและแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนและซอมบํารุงอาคารเรียน อาคารประกอบ  
  ครุภัณฑ และยานพาหนะ 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ความสอดคลอง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับตาง ๆ  
  สนองยุทธศาสตรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๕ 
  สนองกลยุทธสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลยุทธที่ ๔ 
  สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธที่ ๑ 
  สงผลตอมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน มาตรฐานที่ ๒ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม  โครงการตอเนื่อง 
กลุมงานที่รับผิดชอบ กลุมบริหารทั่วไป 
ผูรับผิดชอบ  นางสาวอารีรัตน  จันทรชื่น 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการสภาพแวดลอมดานสถานที่ถือเปนสิ่งที่สําคัญที่ชวยใหเกดิประสิทธิภาพในการทํางานที่ดี
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานศึกษา ที่ตองมีการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูใหสอดคลองกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครู เพื่อสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และมีการ
จัดการแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบอยางเหมาะสม 
 โรงเรียนบานแปงวิทยา มีภารกิจในการบริหารจัดการ สนับสนุน กํากับ ติดตาม การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการใหบริการดานสถานที่ใหแกประชาชน และชุมชนใกลเคียง จึงมีความจําเปนตอง
ซอมแซมและปรับปรุงอาคารสถานที่ อาคารประกอบ เพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาที่เหมาะสมตรงตาม
ความตองการทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู ทักษะ คุณธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค และอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุข รวมทั้งเพื่อเปนการสงเสริมและบริการดานสถานที่ใหแกชุมชนและพื้นที่คาง
เคียงในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  
 
๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ครุภัณฑ และยานพาหนะใหมีความปลอดภัย
ในการใชงาน 

๒.๒ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง สะอาดและปลอดภัย
มีสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมร่ืน และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน 
 



๓. เปาหมาย 
 ๓.๑ ดานปริมาณ 
  ๑) ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตเพ่ิมภายในโรงเรียน จํานวน ๑ อาคารเรียน  

๒) ปรับปรุงโรงอาหาร ๑ หลัง มีความม่ันคง สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 
  ๓) ซอมแซมระบบไฟฟาและติดตั้งพัดลมบนอาคารเรียน  จํานวน ๒๐ ตัว 

๔) ปรับปรุงรถโรงเรียน จํานวน ๑ คัน  
๕) ติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณภายในโรงเรียน  จํานวน ๗ ตัว   
๖) ซอมแซม ปายนิเทศในหองเรียน จํานวน ๑๒ ปาย 
๗) ซอมแซมกลอนหนาตางและประตู อาคารมาฆะกิตติมาลี จํานวน ๑ หลัง 
๘) นักเรียนรอยละ ๙๐ มีความพึงพอใจในสิ่งอํานวยความสะดวกที่สถานศึกษาจัดให 

  ๙) นักเรียนรอยละ ๙๐ มีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูสําหรับนักเรียน 
  ๑๐) ผูปกครองรอยละ ๙๐ มีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอม อาคารสถานที่  
        สื่อเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก และแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน  
 ๓.๒ ดานคุณภาพ 
  ๑) สถานศึกษามีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง 
      อํานวยความสะดวก อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมร่ืน และมีแหลงเรียนรู 
      สําหรับนักเรียน 
  ๒) สถานศึกษามีหอสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อใหนักเรียนเรียนรู 
      ดวยตนเองหรือเรียนรูแบบมีสวนรวมที่มีคุณภาพ 
 
๔. กิจกรรมและวิธีดําเนินการ 
 ๔.๑ ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อชี้แจงและทําความเขาใจในโครงการ 
 ๔.๒ ดําเนินการตามกิจกรรม ดังนี ้
  ๑) การปรับปรุงระบบอินเทอรเน็ตภายในโรงเรียน 
  ๒) การปรับปรุงระบบไฟฟาอาคารเรียน 
  ๓) การปรับปรุงซอมแซมโรงอาหาร 
  ๔) การซอมบํารุงยานพาหนะ 

๕) การปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนมาฆะกิตติมาลี 
๖) การจัดซื้อครุภัณฑสงเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา 

  ๗) การจัดซื้อน้ํายาเติมถังดับเพลิง 
 ๔.๓ ติดตามการดําเนินงานเปนระยะ 
 ๔.๔ รายงานการจัดกิจกรรม 
 ๔.๕ สรุปรายงานโครงการ 
 
 
 
 
 



๕. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ผูควบคุม/ 

กํากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. ประชุมคณะครูวางแผนการ 
    จัดซื้อ/จัดหา   
๒. เสนอโครงการตอฝายบริหาร 
๓. มอบหมายงาน 

 
 

ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 
 
นางสาวอารีรัตน 

จันทรชื่น 
 

 
 
นางภาราดา  
            เอมอินทร 

ขั้นดําเนินการ (D) 
๑. ดําเนินการตามกิจกรรม ดังนี ้
    ๑) การปรับปรุงระบบ 
        อินเทอรเน็ตภายในโรงเรียน 
    ๒) การปรับปรุงระบบไฟฟา 
        อาคารเรียน 
    ๓) การปรับปรุงซอมแซม 
        โรงอาหาร 
    ๔) การซอมบํารุงยานพาหนะ 
    ๕) การปรับปรุงซอมแซมอาคาร 
        เรียนมาฆะกิตติมาลี 
    ๖) การจัดซื้อครุภัณฑสงเสริม 
        ความปลอดภัยในสถานศึกษา   
    ๗) การจัดซื้อน้ํายาเติมถังดับเพลิง 

 
 
 
 

 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
– กันยายน ๒๕๖๓ 

 

 
 
 
 
นางสาวอารีรัตน 

จันทรชื่น 
นายวัฒนพงศ  
            เชาวโน 

 
 
 
 
นางภาราดา  
             เอมอินทร 

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๑. ติดตามผลการดําเนินงานเปน 
    ระยะ 

 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
– กันยายน ๒๕๖๓ 

 
นางสาวอารีรัตน 

จันทรชื่น 

 
นางภาราดา  
             เอมอินทร 

ขั้นสรุปเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตอไป (A) 
๑. ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 
๒. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

 
กันยายน ๒๕๖๓ 

 
นางสาวอารีรัตน 
           จันทรชื่น 

 
นายนวพล สาธุชน 

 
๖. งบประมาณ 

ที่ รายการที่ตองใชงบประมาณ งบประมาณ 
ประเภท ลักษณะ งบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ อื่น ๆ 
๑ คาน้ํายาเติมถังดับเพลิง ๔,๕๐๐ - ๔,๕๐๐ - - 

รวมงบประมาณ ๔,๕๐๐ - ๔,๕๐๐ - - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔,๕๐๐ (สี่พันหารอยบาท) 

 
 
 



๗. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช 

๗.๑ รอยละของครูและนักเรียนตอ 
      การไดรับความสะดวกในการ 
      ใชงานอาคารเรียน อาคาร 
      ประกอบ ครุภัณฑ และยาน 
      พาหนะของโรงเรียน 

๙๕ - สัมภาษณ/สอบถาม 
 
 

- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 

๗.๒ รอยละของครูและนักเรียนที่มี 
      ความพึงพอใจตอภูมิทัศนและ 
      สภาพแวดลอมในโรงเรียน 

๙๕ - สัมภาษณ/สอบถาม 
 
 

- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 

๗.๓ รอยละของนักเรียนที่มีความ 
      พึงพอใจตอการใชงานอาคาร 
      เรียน อาคารประกอบ  
      ครุภัณฑ และยานพาหนะ 
      ของโรงเรียน 

๙๐ - สัมภาษณ/สอบถาม 
 
 

- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 

๗.๔ รอยละของครูท่ีมีความ 
      พึงพอใจตอการใชงาน 
      อาคารเรียน อาคารประกอบ 
      ครุภัณฑ และยานพาหนะของ 
      โรงเรียน 

๙๐ - สัมภาษณ/สอบถาม 
 

- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 

 
๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๘.๑ นักเรียนไดใชบริการหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนที่มีความมั่นคง สะอาดและปลอดภัย 

๘.๒ นักเรียนไดรับบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่อยูในสภาพการใชงานไดด ี
๘.๓ นักเรียนอยูในสภาพแวดลอมที่สะอาด รมร่ืน สวยงาม ทําใหมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
๘.๔ นักเรียนไดรับบริการแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ 
๘.๕ สถานศึกษามีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวย 

       ความสะดวกอยูในสภาพการใชงานไดดี สภาพแวดลอมรมร่ืน และมีแหลงเรียนรูสําหรับนักเรียน 
๘.๖ สถานศึกษามีหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อใหนักเรียนเรียนรูดวย 

       ตนเองหรือเรียนรูแบบมีสวนรวมที่มีคุณภาพ 
๘.๗ สถานศึกษาไดรับความรวมมือและการสนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
๘.๘ ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจและมีความเชื่อมั่นในการดําเนินงาน 

       พัฒนาคุณภาพแหลงเรียนรูของสถานศึกษา 
 
 

ลงชื่อ ______________________________ ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาวอารีรัตน  จันทรชื่น)  
 ตําแหนง หัวหนางานอาคารสถานที่  



   
   

ลงชื่อ _______________________ ผูพิจารณาเห็นชอบโครงการ 
 (พ.อ.อ. อํานวย  โพธิ์วัน)  
 ตําแหนง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   
   

พิจารณา  
     �  อนุมัติโครงการ  

     �  ไมอนุมัติโครงการ เนื่องจาก________________________________________ 
   

ลงชื่อ ______________________________  
 (นายวิศรุต  แทประสาทสิทธิ์)  
 ผูอํานวยการโรงเรียนบานแปงวิทยา  

 



 
โรงเรียนบานแปงวิทยา 

 
ชื่อโครงการ โครงการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมปลูกฝงความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสน กษัตริย 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ความสอดคลอง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับตาง ๆ  
  สนองยุทธศาสตรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๕ 
  สนองกลยุทธสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลยุทธที่ ๔ 
  สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธที่ ๑ 
  สงผลตอมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๒ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม  โครงการตอเนื่อง 
กลุมงานที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานบุคคล 
ผูรับผิดชอบ  นางภาราดา เอมอินทร 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยเปนประเทศที่ปกครองดวยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
มาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และเปนหนาที่ของปวงชนชาวไทยทุกคนที่รวมกันธํารงรักษาใหคงอยูตอไปใน
อนาคต จึงเปนหนาที่สําคัญของโรงเรียนที่จะตองกระตุนเตือนใหเยาวชนมีความรักและเทิดทูนสถาบันของ
กษัตริย นอกจากนั้นยังมีศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ ประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ จึงไดยึด
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต ทั้งนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ยังไดกําหนดคุณลักษณะ “รักชาติ ศาสน กษัตริย” ใหเปนหนึ่งในลักษณะอัน
พึงประสงคของนักเรียนทุกคนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ดวยเหตุนี้โรงเรียนบานแปงวิทยาจึงไดจัดกิจกรรมปลูกฝงความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสน 
กษัตริย ผานกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ อาทิ วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อกระตุน
เตือนใหนักเรียนมีจิตสํานึกในความเปนไทยโดยแสดงออกในกิจกรรมที่หลากหลาย นอกจากนั้นในวันสําคัญ
ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย โรงเรียนไดสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงความสามารถทั้งในดานการแสดง  
แสดงผลงานทางนิทรรศการและอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมตลอดปการศึกษา 
 
๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพื่อปลูกฝงความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
๒.๒ เพ่ือความรักความผูกพันระหวางคนครอบครัวใหแนนแฟนยิ่งขึ้น 
๒.๓ เพ่ือสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบาน วัด และโรงเรียน 

 



๓. เปาหมาย 
 ๓.๑ ดานปริมาณ 
  ๑) นักเรียนรอยละ ๑๐๐ มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

๒) นักเรียนรอยละ ๑๐๐ มีความผูกพันระหวางบุคคลในครอบครัว 
  ๓) ผูมีสวนเกี่ยวของรอยละ ๘๐ มีความสัมพันธอันดีตอโรงเรียน 
 ๓.๒ ดานคุณภาพ 
  ๑) นักเรียนเขารวมกิจกรรมดวยความเต็มใจและมีความภาคภูมิใจในชาติ ศาสน กษัตริย 
  ๒) นักเรียนมีความรักและความผูกพันอันดีกับบุคคลในครอบครัว 
  ๓) ผูมีสวนเกี่ยวของมีความสัมพันธอันดีตอโรงเรียน 
 
๔. กิจกรรมและวิธีดําเนินการ 
 ๔.๑ ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อชี้แจงและทําความเขาใจในโครงการ 
 ๔.๒ ดําเนินการตามกิจกรรม ดังนี ้
  ๑) กิจกรรมวันชาติ 
  ๒) กิจกรรมสดุดีวีรชนชาวบานบางระจัน 
  ๓) กิจกรรมวันมาฆบูชา 
  ๔) กิจกรรมวันวิสาขบูชา 

๕) กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดาฯ พระบรมราชินี 
๖) กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
๗) กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา 

  ๘) กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 
  ๙) กิจกรรมเทศนมหาชาติ 
 ๔.๓ ติดตามการดําเนินงานเปนระยะ 
 ๔.๔ รายงานการจัดกิจกรรม 
 ๔.๕ สรุปรายงานโครงการ 
 
๕. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ผูควบคุม/ 

กํากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
    เพ่ือชี้แจงและทําความเขาใจใน 
    โครงการ 

 
 

ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 
นางภาราดา  
          เอมอินทร 

 
นางเพ็ชรา  
         อธิวาสนพงศ 

ขั้นดําเนินการ (D) 
๑. ดําเนินการตามกิจกรรม ดังนี ้
    ๑) กิจกรรมวันชาติ 
    ๒) กิจกรรมสดุดีวีรชนชาวบาน 
        บางระจัน 

 
 

ธันวาคม ๒๕๖๒ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 

 

 
 
นางภาราดา  
          เอมอินทร 

 
 
นางเพ็ชรา  
         อธิวาสนพงศ 



กิจกรรมดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ผูควบคุม/ 

กํากับติดตาม 
ขั้นดําเนินการ (D) 
    ๓) กิจกรรมวันมาฆบูชา 
    ๔) กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
    ๕) กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 
        สมเด็จพระนางเจาสุทิดาฯ  
        พระบรมราชินี 
    ๖) กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 
        พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา 
        เจาอยูหัว 
    ๗) กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ 
        วันเขาพรรษา 
    ๘) กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 
        สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ  
        พระบรมราชชนนีพันปหลวง 
    ๙) กิจกรรมเทศนมหาชาติ 

 
กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 
มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 
 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 
 

สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 

กันยายน ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
นางภาราดา 
         เอมอินทร 

 
 
 
 
 
นางเพ็ชรา 
         อธิวาสนพงศ 

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๑. ติดตามผลการดําเนินงานเปน 
    ระยะ 

 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
– กันยายน ๒๕๖๓ 

 
นางภาราดา  
          เอมอินทร 

 
นางเพ็ชรา  
         อธิวาสนพงศ 

ขั้นสรุปเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตอไป (A) 
๑. ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 
๒. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

 
กันยายน ๒๕๖๓ 

 
นางภาราดา  
          เอมอินทร 

 
นายนวพล สาธุชน 

 
๖. งบประมาณ 

ที่ รายการที่ตองใชงบประมาณ งบประมาณ 
ประเภท ลักษณะ งบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ อื่น ๆ 
๑ คาอุปกรณจัดกิจกรรม ๓,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐ - 
๒ คาจตุปจจัยไทยธรรม ๕๐๐ - - ๕๐๐ - 
๓ คาธงตราสัญลักษณและพานพุม ๑,๕๐๐ - - ๑,๕๐๐ - 

รวมงบประมาณ ๕,๐๐๐ - - ๕,๐๐๐ - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ (หาพันบาท) 

 
๗. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช 
๗.๑ รอยละของนักเรียนที่มีความ 
      จงรักภักดีตอสถาบันชาติ  
      ศาสนา พระมหากษัตริย 

๑๐๐ - สัมภาษณ/สอบถาม 
 
 

- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 



ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช 
๗.๒ รอยละนักเรียนทีม่ีความ 
      ผูกพันระหวางบุคคลใน 
      ครอบครัว 

๑๐๐ - สัมภาษณ/สอบถาม 
 
 

- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 

๗.๓ รอยละของผูมีสวนเก่ียวของ  
      ที่มีความสัมพันธอันดีตอ 
      โรงเรียน 

๘๐ - สัมภาษณ/สอบถาม 
 
 

- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 

 
๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๘.๑ นักเรียนมีความตระหนักและมีความมุงม่ันในการดํารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหา- 
กษัตริยใหคงอยูตลอดไป 

๘.๒ นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “รักชาติ ศาสน กษัตริย” ในระดับผาน
ขึ้นไปในทุกรายวิชา 

 
 
 

ลงชื่อ ______________________________ ผูเสนอโครงการ 
 (นางภาราดา เอมอินทร)  
 ตําแหนง ครู  
   
   

ลงชื่อ _______________________ ผูพิจารณาเห็นชอบโครงการ 
 (พ.อ.อ. อํานวย  โพธิ์วัน)  
 ตําแหนง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   
   

พิจารณา  
     �  อนุมัติโครงการ  

     �  ไมอนุมัติโครงการ เนื่องจาก________________________________________ 

   
ลงชื่อ ______________________________  

 (นายวิศรุต  แทประสาทสิทธิ์)  
 ผูอํานวยการโรงเรียนบานแปงวิทยา  

 



 
โรงเรียนบานแปงวิทยา 

 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ความสอดคลอง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับตาง ๆ  
  สนองยุทธศาสตรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๖ 
  สนองกลยุทธสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลยุทธที่ ๔ 
  สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธที่ ๑ 
  สงผลตอมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๒ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม    โครงการตอเนื่อง 
กลุมงานที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานบุคคล 
ผูรับผิดชอบ  นายพงศนารถ  จันทรภาภาส 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓  
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่โรงเรียนบานแปงวิทยาไดจัดทําโครงการสงเสริมระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนอยางตอเนื่อง  
ทําใหสถานศึกษาสามารถชวยเหลือ ผูเรียนดานการเรียน ดานสุขภาพกาย  สุขภาพจิตและสภาพแวดลอม
ทางสังคมอยางทั่วถึงผูเรียนทุกคนไดรับการสงเสริมพัฒนาปองกันแกไขปญหาทั้งดานการเรียนรูและ
ความสามารถพิเศษผูเรียนไดรูรักตนเองซึ่งประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง ในปจจุบันเปนที่ตระหนักดีวา
สังคมไดแปรเปลี่ยนไปมาก สงผลใหผูเรียนตองมีการปรับตัวอยางรวดเร็วและตอเนื่องอันกอใหเกิดปญหา
ติดตามมาสําหรับผูเรียนที่ไมสามารถปรับตัวไดทัน  การแกปญหาที่ดีที่สุด คือการปองกันมิใหปญหาเกิดขึ้น  
ดวยเหตุนี้โรงเรียนบานแปงวิทยาจึงไดตระหนักถึงความจําเปนเรงดวนในการสรางภูมิคุมกันและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูเรียน ใหสามารถดํารงชีวิตดวยวิถีและปญญา  ใชชีวิตอยางมีคุณคาตอตนเองและสังคม
และปลอดภัยจากวิกฤตทั้งมวล  สถานศึกษาจึงจัดทําโครงการ จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนเปนโครงการ
ตอเน่ือง 
 
๒. วัตถุประสงค 
 ๒.๑ เพื่อใหสถานศึกษามีระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนโดยมีกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือที่มี
คุณภาพไดมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได 
 ๒.๒ เพื่อสงเสริมสงเสริมใหครูประจําชั้นบุคลากรในสถานศึกษา ผูปกครองชุมชนหนวยงานและ
องคกรภายนอกมีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือผูเรียน 
 ๒.๓ เพ่ือใหผูเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือและสงเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเปนคนที่สมบูรณทั้ง
ทางดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา 
 



๓. เปาหมาย 
 ๓.๑ ดานปริมาณ    

 ๑) ผูเรียนจํานวน ๑๐๐ คนไดรับการดูแลชวยเหลือและพัฒนาดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
     และสภาพแวดลอมทางสังคมอยางทั่วถึง 
 ๒) ผูเรียนจํานวน ๙๐ คน ไดรับการสงเสริมพัฒนาปองกันแกไขปญหาทั้งดานการเรียนรู 
     และความสามารถพิเศษ 
 ๓) ผูเรียนรอยละ ๙๐ ไดรูรักตนเอง สามารถปรับตัวมีทักษะทางดานสังคมและอยูใน 
     สังคมไดอยางมีความสุข 
๓.๒  ดานคุณภาพ 

ผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา  เปนคนดี  คนเกงและสามารถอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข 

 
๔. กิจกรรมและวิธีดําเนินการ 
 ๔.๑ ศึกษานโยบายและเอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน     
 ๔.๒ ประชุมคณะทํางานเพ่ือชี้แจงเพื่อสรางความตระหนักและความเขาใจกับบุคลากร 
 ๔.๓ ดําเนินการตามระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 
 ๔.๔ นิเทศติดตามผลและอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานเปนระยะ 
 ๔.๕ รายงานผลการดําเนินงานและสรุปผลการดําเนินงาน 
 
๕. วิธีดําเนินการ 

กิจกรรมดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ผูควบคุม/ 

กํากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. ศึกษานโยบายของสถานศึกษา   
    เขตพื้นที่การศึกษา และสพฐ.  
    ในสวนที่เกี่ยวของกับโครงการฯ 
๒. ศึกษาผลการดําเนินโครงการฯ  
    ในปที่ผานมา  
๓. ศึกษาบริบทและสภาพความ 
    เปนไปไดในการพัฒนาโครงการฯ 
๔. จัดทําโครงการฯ นําเสนอตอฝาย
บริหาร 
๕. ประชุมคณะทํางานเพื่อชี้แจง
โครงการฯและมอบหมายภาระงาน 

 
 

ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 
 
นายพงศนารถ  
       จันทรภาภาส 

 
 
นางเพ็ชรา  
         อธิวาสนพงศ 

ขั้นดําเนินการ (D) 
๑. ดําเนินงานตามโครงการฯ 
๒. สรางความตระหนักและความ
เขาใจกับบุคลากร 

 
พฤศจิกายน –  

ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 
นายพงศนารถ  
       จันทรภาภาส 

 
นางเพ็ชรา  
         อธิวาสนพงศ 



กิจกรรมดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ผูควบคุม/ 

กํากับติดตาม 
ขั้นดําเนินการ (D) 
๓. ดําเนินการตามระบบดูแลชวย 
    เหลือผูเรียนดังนี้ 
    ๓.๑) กิจกรรมรูจักผูเรียนเปน   
รายบุคคล 
       (๑) ศึกษาและรวบรวมขอมูล   
    พื้นฐานของผูเรียนเปนรายบุคคล  
    จัดเตรียมเครื่องมือเก็บขอมูล 
    ผูเรียนรายบุคคล 
       (๒) หาขอมูลเพิ่มเติมโดยนํา 
    เครื่องมือไปใชในการเก็บขอมูล 
    และปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 
       (๓) เก็บรวบรวมขอมูลอยาง 
    เปนระบบและวิเคราะหขอมูล 
    ๓.๒) กิจกรรมการคัดกรองผูเรียน 
       (๑) ดําเนินการคัดกรองผูเรียน 
    ตามเกณฑที่กําหนด 
        (๒) สรุปผลการจําแนกผูเรียน 
    เปนกลุม 
    ๓.๓) กิจกรรมการสงเสริมผูเรียน 
       (๑) เยี่ยมบาน 
       (๒) จัดกิจกรรมโฮมรูม 
       (๓) สรางความสัมพันธระหวาง 
    บานกับสถานศึกษา 
       (๔) ประชุมผูปกครอง 
       (๕) จดหมายขาว 
       (๖) จัดกิจกรรมพัฒนาให 
     เหมาะสมกับกลุมผูเรียน 
    ๓.๔) กิจกรรมการปองกัน
ชวยเหลือ  
       (๑) ใหคําปรึกษา 
       (๒) ใหความชวยเหลือเบื้องตน 
    ๓.๕) กิจกรรมการแกไขปญหา 
       (๑) ประสานความรวมมือกับ 
    ผูปกครองในการชวยเหลือแกไข 
 

 
 
 
 
 

ตุลาคม ๒๕๖๒ –  
กันยายน ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม ๒๕๖๒ –  
กันยายน ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 

ตุลาคม ๒๕๖๒ –  
กันยายน ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 

ตุลาคม ๒๕๖๒ –  
กันยายน ๒๕๖๓ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
นายนวพล สาธุชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครูประจําชั้นทุกคน 
 
 
 
 
 
 
นายพงศนารถ  
      จันทรภาภาส 
 
 
 
 
 
นายพงศนารถ  
      จันทรภาภาส 

 
 
 
 
 
นางเพ็ชรา  
         อธิวาสนพงศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางเพ็ชรา  
         อธิวาสนพงศ 
 
 
 
 
 
นางเพ็ชรา  
        อธิวาสนพงศ 
 
 
 
 
 
นางเพ็ชรา  
        อธิวาสนพงศ 



กิจกรรมดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ผูควบคุม/ 

กํากับติดตาม 
    ๓.๖) กิจกรรมการสงตอ 
    ดําเนินการสงตอภายในไปยัง
บุคคลหรือฝายที่เกี่ยวของ กรณีมี
ปญหา 

 
ตุลาคม ๒๕๖๒ –  
กันยายน ๒๕๖๓ 

 

 
นายพงศนารถ  
      จันทรภาภาส 

 
นางเพ็ชรา  
        อธิวาสนพงศ 

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๑. นิเทศติดตามผลและอํานวยความ 
    สะดวกในการดําเนินงานเปน 
    ระยะ 

 
มกราคม –  

กันยายน ๒๕๖๓  

 
นายพงศนารถ  
       จันทรภาภาส 

 
นางเพ็ชรา  
        อธิวาสนพงศ 

ขั้นสรุปเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตอไป (A) 
๑. ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 
๒. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

 
กันยายน ๒๕๖๓ 

 
นายพงศนารถ  
      จันทรภาภาส 

 
นางเพ็ชรา  
        อธิวาสนพงศ 

 
๖. งบประมาณ 

ที่ รายการที่ตองใชงบประมาณ งบประมาณ 
ประเภท ลักษณะ งบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ อื่น ๆ 
๑ คาเอกสารประกอบกิจกรรม ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ - 

รวมงบประมาณ ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ (หน่ึงพันบาท) 

 
๗. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช 
๗.๑ รอยละผูเรียนมีคุณลักษณะ 
      อันพึงประสงคตามหลักสูตร 

๑๐๐ - สัมภาษณ/สอบถาม 
 

- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 

๗.๒ รอยละของผูเรียนที่ออก 
      กลางคันลดลงจากปที่ผานมา 

๕ - ขอมูลเชิงประจักษ 
 

- แบบบันทึก 
 

๗.๓ รอยละของผูปกครองที่ 
      พึงพอใจตอการดําเนินงาน 
      ระบบดูชวยเหลือผูเรียน 

๙๐ - สัมภาษณ/สอบถาม 
 
 

- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 

 
๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๘.๑ ผูเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือและสงเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเปนคนที่สมบูรณทั้ง
ทางดานรางกาย  อารมณ  สังคมและสติปญญา สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 ๘.๒ สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
 ๘.๓ สถานศึกษาไดรับความรวมมือและการสนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานที่
เกี่ยวของ 



 ๘.๔ ผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ มีความพึงพอใจและมีความเชื่อมั่นในการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 

ลงชื่อ ______________________________ ผูเสนอโครงการ 
 (นายพงศนารถ จันทรภาภาส)  
 ตําแหนง หัวหนางานพัฒนาระบบดูแลนักเรียน 

และสงเสริมวินัยนักเรียน 
 

   
   

ลงชื่อ _______________________ ผูพิจารณาเห็นชอบโครงการ 
 (พ.อ.อ. อํานวย  โพธิ์วัน)  
 ตําแหนง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   
   

พิจารณา  
     �  อนุมัติโครงการ  

     �  ไมอนุมัติโครงการ เนื่องจาก________________________________________ 

   
ลงชื่อ ______________________________  

 (นายวิศรุต  แทประสาทสิทธิ์)  
 ผูอํานวยการโรงเรียนบานแปงวิทยา  

 
 



 
โรงเรียนบานแปงวิทยา 

 
ชื่อโครงการ โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ความสอดคลอง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับตาง ๆ  
  สนองยุทธศาสตรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๕ 
  สนองกลยุทธสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลยุทธที่ ๓ 
  สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธที่ ๑ 
  สงผลตอมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๒ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม    โครงการตอเนื่อง 
กลุมงานที่รับผิดชอบ กลุมบริหารวิชาการ 
ผูรับผิดชอบ  นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓  
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี
พระราชดําริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษพันธุกรรมพืชซึ่งมีใจความวา “การสอนและอบรมใหเด็กมี
จิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้นควรใชวิธีการปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม ความสนใจ และเกิดความปติ
ที่จะทําการศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป การใหวิธีสอน การอบรมและใหความรูสึกกลัววาหากไม
อนุรักษแลวจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแกตนเองจะทําใหเด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเปนผลเสียแกประเทศใน
ระยะยาว” โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ไดดําเนินงานสนองพระราชดําริ
จัดตั้งงาน “สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน” เพื่อเปนสื่อในการสรางจิตสํานึกดานอนุรักษพันธุกรรมพืชโดยให
เยาวชนนั้นไดใกลชิดกับพืชพรรณไม เห็นคุณคาประโยชน ความสวยงาม อันจะกอใหเกิดความคิดที่จะ
อนุรักษพืชพรรณตอไป 
 สวนพฤกษศาสตรคือแหลงที่รวบรวมพันธุพืชชนิดตาง ๆ ที่มีชีวิต จัดปลูกตามความเหมาะสมกับ
สภาพถิ่นอาศัยเดิม มีหองสมุด สถานที่เก็บรวบรวมตัวอยางพรรณไมรักษาสภาพ อาจเปนตัวอยางแหงหรือ
ตัวอยางดอง หรือเก็บรักษาดวยวิธีอื่น ๆ พันธุพืชที่ทําการรวบรวมไวนั้นจะเปนแหลงขอมูลและการเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับพันธุไม นอกจากนี้สามารถใชเปนแหลงพักผอนหยอนใจซึ่งสามารถดําเนินการสวน
พฤกษศาสตรในพื้นที่ของโรงเรียน โดยมีองคประกอบดังกลาวเปนสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใชใน
วัตถุประสงคดังกลาว อีกท้ังใชในการศึกษาและเปนประโยชนในการสอนวิชาตาง ๆ 
 โรงเรียนบานแปงวิทยาเปนสถานศึกษาที่จัดสภาพแวดลอมทางธรรมชาติรมรื่นสวยงาม และดูแล
พรรณไมเปนอยางดี แตยังขาดการสรางจิตสํานึกใหเยาวชนมีความรักความรมรื่นสวยงามของพรรณไม
เทาที่ควร ซึ่งมีแนวคิดสอดคลองกับงานสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียนตามแนวพระราชดําริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงไดสมัครเขารวมโครงการดังกลาว 



๒. วัตถุประสงค 
 ๒.๑ เพ่ือใหผูเรียนมีจิตสํานึกอนุรักษพันธุกรรมพืชจากโรงเรียนสูชุมชน 
 ๒.๒ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เปนฐานของวิทยาการและปญญาการเรียนรูบน
ฐานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
 ๒.๓ เพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรูหองงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและพื้นที่ศึกษา 
 ๒.๔ เพ่ือใหผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรม 
 
๓. เปาหมาย 
 ๓.๑ ดานปริมาณ    

 ๑) ผูเรียนรอยละ ๙๐ มีจิตสํานึกอนุรักษพันธุกรรมพืชจากโรงเรียนสูชุมชน 
 ๒) นักเรียนรอยละ ๙๐ มีชิ้นงานและผลงานเผยแพร 
 ๓) โรงเรียนมีแหลงเรียนรูสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนจํานวน ๑ แหง 
๓.๒  ดานคุณภาพ 

๑) นักเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
๒) ครูออกแบบการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการเรียนรูงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

     ในระดับด ี
๓) ผูใชบริการแหลงเรียนรูสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนมีความพึงพอใจในการใชบริการใน   

     ระดับดี 
 

๔. กิจกรรมและวิธีดําเนินการ 
 ๔.๑ ประชุมคณะครูวางแผนการดําเนินงาน 
  ๔.๒ เสนอโครงการตอฝายบริหาร 
 ๔.๓ มอบหมายงาน 
 ๔.๔ อบรมพัฒนาครูและนักเรียนเกี่ยวกับการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
 ๔.๕ ครูออกแบบการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการเรียนรูงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
 ๔.๖ จัดแสดงนิทรรศการเผยแพรผลงานของครูและนักเรียน 
 ๔.๗ ติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะ 
 ๔.๘ ประชุมสรุปผลการดําเนินการ 
 ๔.๙ สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 
 
๕. วิธีดําเนินการ 

กิจกรรมดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ผูควบคุม/ 

กํากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. ประชุมคณะครูวางแผนการ 
    ดําเนินงาน 
๒. เสนอโครงการตอฝายบริหาร 
๓. มอบหมายงาน 

 
 

ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 
 
นางณิชาภัทร 
    โชติกาญจนเรือง 

 
 
นางณิชาภัทร 
     โชติกาญจนเรือง 



กิจกรรมดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ผูควบคุม/ 

กํากับติดตาม 
ขั้นดําเนินการ (D) 
๑. ดําเนินงานตามโครงการฯ 
๒. อบรมพัฒนาครูและนักเรียน 
    เกี่ยวกับการดําเนินงานสวน 
    พฤกษศาสตรโรงเรียน 
๓. ครูออกแบบการจัดการเรียนรู 
    โดยใชกระบวนการเรียนรูงาน 
    สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
๔. จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร    
    ผลงานของครูและนักเรียน 

 
 
 
 

พฤศจิกายน –  
กันยายน ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
นางณิชาภัทร 
    โชติกาญจนเรือง 

 
 
 
 
นางณิชาภัทร 
     โชติกาญจนเรือง 

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๑. จัดทําเอกสารประเมินผล 
๒. เก็บรวบรวมขอมูลและแปลผล 

 
กันยายน ๒๕๖๓ 

 
นางสาวอรนภา 
           มงคลไวย 

 
นางณิชาภัทร 
     โชติกาญจนเรือง 

ขั้นสรุปเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตอไป (A) 
๑. ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 
๒. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

 
กันยายน ๒๕๖๓ 

 
นางสาวอรนภา 
           มงคลไวย 

 
นายนวพล สาธุชน 

 
๖. งบประมาณ 

ที่ รายการที่ตองใชงบประมาณ งบประมาณ 
ประเภท ลักษณะ งบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ อื่น ๆ 
๑ คาตอบแทนวิทยากร ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - - - 
๒ คาพันธุไมและอุปกรณดูแล ๑,๕๐๐ - - ๑,๕๐๐ - 
๓ คาอุปกรณจัดกิจกรรม ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ - 

รวมงบประมาณ ๒,๕๐๐ ๑,๐๐๐ - ๒,๕๐๐ - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๕๐๐ (สองพันหารอยบาท) 

 
๗. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช 
๗.๑ รอยละของนักเรียนทีม่ี 
      จิตสํานึกในการอนุรักษ 
      พันธุกรรมพืช 

๙๐ - สัมภาษณ/สอบถาม 
 

- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 

๗.๒ รอยละของผูเรียนที่มีชิ้นงาน 
      และผลงานเผยแพร 

๙๐ - ขอมูลเชิงประจักษ 
 

- แบบบันทึก 
 

๗.๓ จํานวนแหลงเรียนรูในโรงเรียน 
      ที่เปนสวนพฤกษศาสตร 
      โรงเรียน 

๑ แหง - ขอมูลเชิงประจักษ 
 
 

- แบบบันทึก 



๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๘.๑ ผูเรียนมีจิตสํานึกอนุรักษ 
 ๘.๒ ผูเรียนใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูอยางคุมคา 
 
 
 

ลงชื่อ ______________________________ ผูเสนอโครงการ 
 (นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง)  
 ตําแหนง หัวหนาโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนฯ  
   
   

ลงชื่อ _______________________ ผูพิจารณาเห็นชอบโครงการ 
 (พ.อ.อ. อํานวย  โพธิ์วัน)  
 ตําแหนง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   
   

พิจารณา  
     �  อนุมัติโครงการ  

     �  ไมอนุมัติโครงการ เนื่องจาก________________________________________ 

   
ลงชื่อ ______________________________  

 (นายวิศรุต  แทประสาทสิทธิ์)  
 ผูอํานวยการโรงเรียนบานแปงวิทยา  

 
 


