
 
 

แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 
อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



ค ำน ำ 

 
 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา เป็นแผนที่จัดท าเพ่ือ
ก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้สถานศึกษามีการพัฒนาทั้งด้านผู้เรียน ครู และผู้บริหารให้ได้มาตรฐาน
การศึกษา โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เรียนและสถานศึกษา โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สถานศึกษาได้น าข้อมูลการศึกษาสถานภาพ
ของสถานศึกษามาเป็นมาตรฐานก าหนดการจัดท าโครงการของสถานศึกษา 
 

 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ฉบับนี้ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการครูและบุคลากร
ในกลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล และกลุ่ มงานบริหาร
ทั่วไป ในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ให้ส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการจนส าเร็จเรียบร้อยสามารถใช้ปฏิบัติงานได้ต่อไป 
 
 
 
 
 
 งานนโยบายและแผน 
 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 ๑ ปี ๑๐ เดือน  
       ๑.๒.๒ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน ๔ คน 
   ๑) นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 
   ๒) นางภาราดา เอมอินทร์  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 
   ๓) นางเพ็ชรา   อธิวาสนพงศ์  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 
   ๔) นางสาวปรารถนาภรณ์  บ่องาม  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 
       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

mailto:banpaengwittaya@gmail.com


 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 
       ๑.๒.๖ ระบบโครงสร้างการบริหาร 

     

  ผู้อ านวยการโรงเรียน   
      
    คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

 
      
 ฝ่ายบริหารงบประมาณ   ฝ่ายบริหารวิชาการ  
    

      
 ฝ่ายบริหารทั่วไป   ฝ่ายบริหารงานบุคคล  
    

      
      

 นักเรียน  
  

     

 
       ๑.๒.๗ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

     

  พ.อ.อ. อ านวย  โพธิ์วัน 
ประธานคณะกรรมการ 

  

      
  นางสาวสมจิตต์  เนื้อทอง 

กรรมการ 
  

      
 พระครูปริยัติธรรมานุกูล 

กรรมการ 
  นายอัศวิน  จ าสนอง 

กรรมการ 
 

  
      
 นายวุฒิชัย  รักษาถ้อย 

กรรมการ 
  นายกิตติศักดิ์  ม่วงกล่ า 

กรรมการ 

 

    

      
 นางเพ็ชรินทร์  พรชัยประสิทธิ์ 

กรรมการ 
  นางณิชาภัทร  โชติกาญจนเรือง 

กรรมการ 

 

    

      
 นายวิศรุต  แท้ประสาทสิทธิ์ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
  

     



 ๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

๑๐ 
๑๒ 
๙ 

๑ 
๕ 
๙ 

๑๑ 
๑๗ 
๑๘ 

รวม ๓๑ ๑๕ ๔๖ 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

๔ 
๘ 
๓ 

๑ 
๕ 
๒ 

๕ 
๑๓ 
๕ 

รวม ๑๕ ๘ ๒๓ 
รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด ๔๖ ๒๓ ๖๙ 

 
 ๑.๔ ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

ชาย หญิง ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
   ผู้อ านวยการ ๑ - - - ๑ - 
   ครูประจ าการ ๔ ๗ - ๙ ๒ - 
   ครูอัตราจ้าง - ๒ - ๒ - - 
   นักการ/ภารโรง ๑ - ๑ - - - 

รวม ๖ ๙ ๑ ๑๑ 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 
 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 
และข้อเสนอแนะรวมทั้งเป็นแบบอย่างท่ีดี 
สามารถให้ค าแนะน า ชี้แนะแก่ผู้บริหาร
สถานศึกษาอ่ืน ๆ ได้ 

 
๖. 

 
๗. 

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



จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
๙. ผู้บริหารเป็นผู้น าและเป็นแบบอย่างที่ดีใน 

การท างาน 
๘. การด าเนินการตามนโยบายบางเรื่องยังไม่

เป็นไปตามที่คาดหวัง ได้แก่ ผลการสอบ 
๑๐. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการ 

โรงเรียนให้บรรลุภารกิจ 
 

๙. 
ระดับชาติ (O-NET) 
การก าหนดมาตรการ ระเบียบปฏิบัติ วิธ ี

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

 
 
 
 

๑๐. 

ปฏิบัติและข้อบังคับภายในโรงเรียน ด้าน
ผู้เรียน ด้านครูและบุคลากรบางอย่างไม่
ชัดเจน ส่งผลให้การด าเนินงานขาด
ประสิทธิภาพ 
การบริหารระบบงบประมาณในการด าเนิน 

๑๒. มีจ านวนของครูเพียงพอกับจ านวนนักเรียน  งานขาดสภาพคล่อง 
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 



จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
  ๒๐. บุคลากรส่วนหนึ่งขาดประสบการณ์ในการ

เรียนการสอนเนื่องจากอายุงานน้อย 
  ๒๑. บุคลากรบางส่วนขาดความมั่นคงในการ

ท างาน 
  ๒๒. ครูบางส่วนยังไม่มีความพร้อมในการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๒๓. ครูบางส่วนขาด/ไม่มีความเข้าใจในเป้าหมาย

คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๒๔. ครูส่วนใหญ่ไม่วางแผนการจัดการเรียนรู้และ

ไม่ก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน 
  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 



จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
  ๓๒. โรงเรียนยังขาดวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง 

ผู้บริหารและครูบางส่วนยึดติดกับวิธีการ
ท างานแบบเดิม ๆ ท าให้การผลักดันงานและ
การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส าเร็จท าได้
ยาก ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

  ๓๓. ทัศนคติของบุคลากรส่วนใหญ่ไม่ท างานเชิงรุก 
  ๓๔. บุคลากรขาดความตระหนักและไม่ให้ความ 

ส าคัญกับเป้าหมายความส าเร็จที่โรงเรียน
ก าหนดไว้ 

  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 
 



โอกำส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
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 

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 

  
 



 ๓.๓ กรำฟแสดงสถำนภำพของสถำนศึกษำ 

 
 ค ำอธิบำยสถำนภำพของสถำนศึกษำ 
  สถานศึกษามีความพร้อม มีความเข้มแข็ง แต่มีอุปสรรคจากภายนอกเป็นปัญหา  



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 



  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 



  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



 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 



  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  



      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 



  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 
 
  



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 ๒๕๖๑ และใช้แผน 
ในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยก าหนดโครงการ/กิจกรรม 
ที่ส าคัญในการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และจุดเน้นดังกล่าว 
 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยาได้ประมาณการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จากแผนงาน
พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบของโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยยึดนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
และกลยุทธ์ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ และ
ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีมาตรฐาน ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพของโรงเรียนเป็นกรอบการพิจารณา และ
ด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดท าโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ระเบียบกระทรวงการคลังที่เก่ียวข้อง  
 
๓.๒ ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒) 
ประมาณการรายรับ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

๑. เงินอุดหนุนรายหัว 
    ๑.๑ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     ๔๕ คน 
    ๑.๒ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ๒๔ คน 

๑๒๔,๓๕๐.๐๐ 
๗๘,๗๕๐.๐๐ 
๔๕,๖๐๐.๐๐ 

 
๑,๗๕๐ บาท/คน/ภาคเรียน 
๑,๙๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน 

๒. เงินอุดหนุนอ่ืน ๆ 
    ๒.๑ เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
          ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     ๔๕ คน 
          ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ๒๔ คน 

 
๓๑,๒๐๐.๐๐ 
๑๙,๘๐๐.๐๐ 
๑๑,๔๐๐.๐๐ 

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

    ๒.๒ ค่าอุปกรณ์การเรียน 
          ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     ๔๕ คน 
          ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ๒๔ คน 

๑๔,๙๗๐.๐๐ 
๙,๔๕๐.๐๐ 
๕,๕๒๐.๐๐ 

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

รวมเงินที่คาดว่าจะได้รับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ๑๗๐,๕๒๐.๐๐  
 
 
 
 
 
 



ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เมษายน ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๒) 
ประมาณการรายรับ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

๑. เงินอุดหนุนรายหัว 
    ๑.๑ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     ๔๕ คน 
    ๑.๒ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ๒๔ คน 

๑๒๔,๓๕๐.๐๐ 
๗๘,๗๕๐.๐๐ 
๔๕,๖๐๐.๐๐ 

 
๑,๗๕๐ บาท/คน/ภาคเรียน 
๑,๙๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน 

๒. เงินอุดหนุนอ่ืน ๆ 
    ๒.๑ เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
          ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     ๔๕ คน 
          ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ๒๔ คน 

 
๓๑,๒๐๐.๐๐ 
๑๙,๘๐๐.๐๐ 
๑๑,๔๐๐.๐๐ 

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

    ๒.๒ เงินค่าอุปกรณ์การเรียน 
          ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     ๔๕ คน 
          ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ๒๔ คน 

๑๔,๙๗๐.๐๐ 
๙,๔๕๐.๐๐ 
๕,๕๒๐.๐๐ 

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

    ๒.๓ เงินค่าหนังสือเรียน 
          ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     ๔๕ คน 
          ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ๒๔ คน 

๔๗,๕๖๕.๐๐ 
๒๗,๐๕๘.๐๐ 
๒๐,๕๐๗.๐๐ 

ม.๑= ๑๐ x   ๗๓๙  =   ๗,๓๙๐ บาท 
ม.๒= ๑๗ x   ๕๖๔  =   ๙,๕๘๘ บาท 
ม.๓= ๑๘ x   ๕๖๐  = ๑๐,๐๘๐ บาท 
ม.๔=   ๕ x ๑,๑๖๐ =   ๕,๘๐๐ บาท 
ม.๕=   ๕ x    ๘๐๕ =   ๔,๐๒๕ บาท 
ม.๖= ๑๔ x    ๗๖๓ = ๑๐,๖๘๒ บาท 

    ๒.๔ เงินค่าเครื่องแบบผู้เรียน 
          ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     ๔๕ คน 
          ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ๒๔ คน 

๓๒,๒๕๐.๐๐ 
๒๐,๒๕๐.๐๐ 
๑๒,๐๐๐.๐๐ 

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

รวมเงินที่คาดว่าจะได้รับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ๒๕๐,๓๓๕.๐๐  
รวมเงินที่คาดว่าจะได้รับปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๔๒๐,๘๕๕.๐๐  
 
๓.๓ สรุปการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๓.๓.๑ เงินที่น ามาจัดสรรตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
        - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ๒/๒๕๖๑ ๑๒๔,๓๕๐.๐๐ บาท  
        - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ๑/๒๕๖๒ ๑๒๔,๓๕๐.๐๐ บาท  

รวมทั้งสิ้น ๒๔๘,๗๐๐.๐๐ บาท  
   

๓.๓.๒ รายการที่ต้องกันเงินไว้ก่อนน าไปจัดสรรตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
      ๑) ค่าสาธารณูปโภค ดังนี้ 
              - ค่ากระแสไฟฟ้า ประมาณการเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท ๑๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท  
              - ค่าโทรศัพท์และค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประมาณการ 
                เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท 

๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท  

              - ค่าน้ ามันรถยนต์  ๑๐,๗๐๐.๐๐ บาท  
รวมทั้งสิ้น ๑๗๘,๗๐๐.๐๐ บาท  

 
 
 



๓.๓.๓ จัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
      - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ๒ ภาคเรียน  ๒๔๘,๗๐๐.๐๐ บาท 
      - เงินรายได้สถานศึกษา  ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
               หักเงินค่าสาธารณูปโภค ตามข้อ ๓.๓.๒ ๑๗๘,๗๐๐.๐๐   
      คงเหลือส าหรับจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

 
๓.๔ การจัดสรรงบประมาณตามกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา 

กลยุทธ์ จ านวนเงิน (บาท) 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาโรงเรียนในรูปแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล ๑,๐๕๘,๒๐๐.๐๐ 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ๐.๐๐ 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี มีมารยาทงาม  

และมีความรับผิดชอบ 
๑๑,๓๐๐.๐๐ 

กลยุทธ์ที่ ๔ ปลูกฝังความเป็นไทยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕๐๐.๐๐ 
งบประมาณส าหรับค่าสาธารณูปโภค ๑๗๘,๗๐๐.๐๐ 

รวม ๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาโรงเรียนในรูปแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอ่ืน ๆ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทาง
มาตรฐานสากล 

๑ โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน  
๘ กลุ่มสาระ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางณิชาภัทร  
     โชติกาญจนเรือง 

๒ โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษของ
ผู้เรยีน 

๒๘,๗๐๐.๐๐ ๓๕,๐๕๐.๐๐ ๐.๐๐ ๖๓,๗๕๐.๐๐ นางณิชาภัทร  
     โชติกาญจนเรือง 

๓ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาตามแนวทางการด าเนินงาน
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

๐.๐๐ ๗๓,๑๖๐.๐๐ ๐.๐๐ ๗๓,๑๖๐.๐๐ นางณิชาภัทร  
     โชติกาญจนเรือง 

๔ กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร ์

๔,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ นางสาวอารีรตัน ์
             จันทร์ชื่น 

๕ กิจกรรมการแข่งขันคณติคิดเร็ว ๑,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ นางสาวภัทรวรรณ 
            สุทธิชาติ 

๖ กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่และวัน
ภาษาไทยแห่งชาต ิ

๒,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ นายนวพล  สาธุชน 

๗ กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๑,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ นางสาวปรารถนาภรณ์        
              บ่องาม 

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน 
๘ กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคณุภาพ

ภายใน 
๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางณิชาภัทร  

     โชติกาญจนเรือง 
๙ กิจกรรมพัฒนาระบบควบคมุภายใน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางสาวสมใจ  

     ดนตรีเสนาะ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอ่ืน ๆ 

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน (ต่อ) 
๑๐ กิจกรรมการค านวณต้นทุนผลผลติ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางสาวสมใจ  

     ดนตรีเสนาะ 
๑๑ กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ นายวัฒนพงศ์ 

              เชาว์โน 
๑๒ กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพงานการเงิน

และบัญชีและงานพัสด ุ
๒,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ นางสาวปรารถนาภรณ์        

              บ่องาม 

๑๓ กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพงานธนาคาร
โรงเรียน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางสาวสมใจ  
     ดนตรีเสนาะ 

๑๔ กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพงานธุรการ
และงานสารบรรณ 

๓,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓,๕๐๐.๐๐ นางสาวเสาวลักษณ ์
                  รอบรู้ 

๑๕ กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 

๓,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ นายพงศ์นารถ 
        จันทร์ภาภาส 

โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
๑๖ กิจกรรม Big cleaning day ๓,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓,๕๐๐.๐๐ นางภาราดา 

          เอมอินทร์ 
๑๗ กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนและประกวด

ห้องเรียนคณุภาพ 
๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางภาราดา 

          เอมอินทร์ 
๑๘ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภมูิทัศน์และซ่อม

บ ารุงอาคารเรียน อาคารประกอบ 
ครุภณัฑ์ และยานพาหนะ 

๐.๐๐ ๘๖๑,๗๙๐.๐๐ ๐.๐๐ ๘๖๑,๗๙๐.๐๐ นางสาวเสาวลักษณ ์
                  รอบรู้ 

๑๙ กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ๓,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ นางสาวอภิรด ี
               ธูปหอม 

๒๐ กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพงาน
โภชนาการ 

๔,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ นางสาวเสาวลักษณ ์
                  รอบรู้ 

๒๑ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามยั ๒,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ นางสาวเสาวลักษณ ์
                  รอบรู้ 

๒๒ กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นายวัฒนพงศ์ 
              เชาว์โน 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕๘,๒๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑,๐๕๘,๒๐๐.๐๐  

 
กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอ่ืน ๆ 

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีสมรรถนะและศักยภาพในการท างานและจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานสากล 

๑ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและส่งเสริม 
การปฏิบัตหิน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางเพ็ชรา 
       อธิวาสนพงศ์ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐  
 
 



กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี มีมารยาทงาม และมีความรับผิดชอบ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอ่ืน ๆ 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
๑ กิจกรรมโรงเรียนคณุธรรม ๑,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ นางสาวอภิรด ี

               ธูปหอม 
โครงการมารยาทงามตามอย่างไทย 

๒ กิจกรรมเสริมสร้างมารยาทและความเป็น
ไทย 

๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ นางสาวอภิรด ี
               ธูปหอม 

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธและวิถไีทย 
๓ กิจกรรมโรงเรียนดีวิถีพุทธ ๘๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๘๐๐.๐๐ นางณิชาภัทร  

     โชติกาญจนเรือง 
โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๔ กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ
บพิตร 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางณิชาภัทร  
     โชติกาญจนเรือง 

๕ กิจกรรมวันลอยกระทง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางณิชาภัทร  
     โชติกาญจนเรือง 

๖ กิจกรรมวันวชิราวุธ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นายพงศ์นารถ 
     จันทร์ภาภาส 

๗ กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาล 
ที่ ๙ วันพ่อแห่งชาติ และวันชาต ิ

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางณิชาภัทร  
     โชติกาญจนเรือง 

๘ กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางณิชาภัทร  
     โชติกาญจนเรือง 

๙ กิจกรมวันครสิมาสต ์ ๒,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ นางเพ็ชรา 
       อธิวาสนพงศ์ 

๑๐ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางณิชาภัทร  
     โชติกาญจนเรือง 

๑๑ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางณิชาภัทร  
     โชติกาญจนเรือง 

๑๒ กิจกรรมวันคร ู ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางณิชาภัทร  
     โชติกาญจนเรือง 

๑๓ กิจกรรมวันร าลึกวีรชนชาวบ้านบางระจัน ๑,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ นางภาราดา 
          เอมอินทร์ 

๑๔ กิจกรรมท าบุญครบรอบวันสถาปนาโรงเรยีน 
๔๐ ปีและงานชุมนุมศิษยเ์ก่า 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางภาราดา 
          เอมอินทร์ 

๑๕ กิจกรรมปจัฉิมนิเทศนักเรียน  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางณิชาภัทร  
     โชติกาญจนเรือง 

๑๖ กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางณิชาภัทร  
     โชติกาญจนเรือง 

๑๗ กิจกรรมวันวสิาขบูชาและวันต้นไม้แห่งชาติ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางณิชาภัทร  
     โชติกาญจนเรือง 

๑๘ กิจกรรมไหว้ครู  ๑,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ นางณิชาภัทร  
     โชติกาญจนเรือง 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอ่ืน ๆ 

โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) 
๑๙ กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและประเพณี 

ยายดอกไม ้
๒,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ นางภาราดา 

          เอมอินทร์ 
๒๐ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

นางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาล 
ที่ ๙ และวันแม่แห่งชาต ิ

๑,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ นางสาวอภิรด ี
               ธูปหอม 

๒๑ กิจกรรมมุทิตาจติผู้เกษยีณอายรุาชการ ๑,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ นางสาวอภิรด ี
               ธูปหอม 

๒๒ กิจกรรมบ้านแป้งร่วมใจ สร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางณิชาภัทร  
     โชติกาญจนเรือง 

๒๓ กิจกรรมเล่าเรื่องวันส าคญัต่าง ๆ ของไทย 
ในวันน้ี 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางณิชาภัทร  
     โชติกาญจนเรือง 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๓๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๑,๓๐๐.๐๐  
 
กลยุทธ์ที่ ๔ ปลูกฝังความเป็นไทยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอ่ืน ๆ 

โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
๑ โครงการสถานศึกษาพอเพียงเคียงคู่ความ

เป็นไทย 
๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ นางณิชาภัทร  

     โชติกาญจนเรือง 
โครงการมารยาทงามตามอย่างไทย 

๒ กิจกรรมเสริมสร้างมารยาทและความเป็น
ไทย 

๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ นางสาวอภิรด ี
               ธูปหอม 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐  
 



 
โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 

 
ชื่อโครงการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือยกระดับ
  คุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางมาตรฐานสากล 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและความสามารถพิเศษของผู้เรียน 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ  
  สนองยุทธศาสตร์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
  สนองกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลยุทธ์ที่ ๑ 
  สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑ 
  ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบ  นางณิชาภัทร  โชติกาญจนเรือง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพล
โลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  ดังนั้นการจัด
กระบวนการเรียนรู้ผู้เรียนต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริง คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และเกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้นโรงเรียนจึงจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เหมาะสมกับสติปัญญา 
ความสนใจ ความถนัดและความสามารถของนักเรียนเพ่ือพัฒนาด้านทักษะพิสัย พุทธิพิสัย จิตพิสัย น าไปสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นตามเป้าหมายของโรงเรียน และจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมี
ความเป็นเลิศด้านวิชาการ  วิชาชีพ  และมีสุนทรียภาพ ด้านดนตรี  กีฬา  ศิลปะการแสดงด้านต่าง ๆ รวมถึงการ
ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ  ในการเตรียมพร้อมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความพร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้  ความสามารถ  ในการพัฒนาการเรียน
การสอนอย่างเต็มความสามารถ  โดยการส่งเสริมผู้เรียนให้ได้มีเวทีแสดงออกทั้งในระดับโรงเรียนและนอกโรงเรียน
ส่งเสริมการเข้าประกวด /แข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้จัดขึ้น  

โรงเรียนบ้านแป้งวิทยาได้ด าเนินการส่งเสริมความเป็นเลิศและความสามารถพิเศษของนักเรียนในด้าน
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง พบว่านักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด รู้จักการใช้เวลาว่าง
อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลเรื่อง “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 



๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถพิเศษในแต่ละด้านที่นักเรียนมีความถนัดหรือ

มีความสนใจ ในเวทีการแข่งขันระดับต่าง ๆ  
๒.๒ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบและมีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ มุ่งมั่นใน

การท างานรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมและสร้าง

เครือข่ายในการเรียนรู้ร่วมกัน 
๒.๔ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการท างานเป็นกลุ่มและมทีักษะกระบวนการท างานกลุ่มอย่างมปีระสิทธิภาพ 
๒.๕ เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเองและความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียน 
๒.๖ เพ่ือส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ในด้านต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 
 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 

๑) ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม 
           นักเรียน ครั้งที ่๖๘ ระดับจังหวัด 

๒) โรงเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๘ ระดับจังหวัด 
  ร้อยละ ๘๕ ของกิจกรรมที่ส่งเข้าประกวด/แข่งขัน 

๓) โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันฯ ระดับจังหวัด เป็นตัวแทนไปเข้าร่วมการแข่งขันใน
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคที่จังหวัดนครปฐม จ านวน ๓ รายการ  

๔) โรงเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๘ ระดับภาค 
  ร้อยละ ๕๐ ของกิจกรรมที่ส่งเข้าประกวด/แข่งขัน 

๕) ร้อยละ ๓๐ ของนักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนไปร่วมกิจกรรมการแข่งขันต่าง ๆ ที่หน่วยงาน
  ภายนอกจัดขึ้น 

๖) ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เข้าร่วมการกิจกรรมและการ
  ประกวด/แข่งขันต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น 

๗) ร้อยละ ๘๐ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งม่ันในการท างาน ใน
  ระดับดีเยี่ยม 

๘) ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
๓.๒ ด้านคุณภาพ 

๑) ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ
  ตนกฎระเบียบของโรงเรียน 

๒) ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 
๓)  ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตรสถานศึกษาและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที ่

  สถานศึกษาก าหนด 
 

๔. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
 ๔.๑ ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน/ครูทุกกลุ่มสาระ  

๔.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการ  
๔.๓ จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 



๔.๔ ด าเนินการตามกิจกรรม ดังนี้ 
  ๑) ประชุมชี้แจงผลการประกวด-แข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง แก่
      ครูผู้สอนและนักเรียนทุกคนเพ่ือทราบและสร้างความตระหนัก 
  ๒) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิเคราะห์ผลการประกวด-แข่งขันย้อนหลัง ๓ ปี เพ่ือศึกษาและ
      พิจารณาจุดเด่นและจุดควรพัฒนาเป็นรายกิจกรรม 

 ๓) ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระศึกษาเกณฑ์การประกวด/แข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๘ กิจกรรม 
      ต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงกิจกรรม/กระบวนการเรียนการสอนและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
      เพ่ือให้เหมาะสม สอดคล้องกับกิจกรรมการแข่งขันและเหมาะสมกับผู้เรียนมากข้ึน 

 ๔) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดเตรียมกิจกรรมเพ่ือส่งเข้าประกวด/แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม 
      นักเรียนครั้งที่ ๖๘ 

 ๕) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คัดเลือกนักเรียนตามศักยภาพและความถนัด ความสนใจ เพ่ือท าการ
      จัดกิจกรรมฝึกซ้อม/สอนเสริมเพ่ิมความถนัด ให้มากยิ่งขึ้น 

 ๖) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ท ากากรฝึกซ้อม/สอนเสริม (นอกเวลาเรียนปกติ/คาบลดเวลาเรียน 
      เพ่ิมเวลารู้ หรือตามท่ีกลุ่มบริหารวิชาการก าหนดเวลาให้) 

 ๗) กลุ่มบริหารวิชาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความถนัดและค้นหา
      ความเป็นเลิศ ดังนี้ 

๗.๑) กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 
๗.๒) กิจกรรมส่งเสริมความถนัด (ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้) 
๗.๓) กิจกรรมประกวดการคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
๗.๔) กิจกรรมการแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย 
๗.๕) กิจกรรมประกวดเรียงร้อยถ้อยความ (เขียนเรื่องจากภาพ-เขียนเรียงความ) 
๗.๖) กิจกรรมการท่องอาขยานท านองเสนาะ 
๗.๗) กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
๗.๘) กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว 
๗.๙) กิจกรรมการแข่งขันซุโดก ุ
๗.๑๐) กิจกรรมการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์  (Science Show) 
๗.๑๑) กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 

๗.๑๒) กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
๗.๑๓) กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม 
๗.๑๔) กิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
๗.๑๕) กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย 
๗.๑๖) กิจกรรมการออกก าลังกายประกอบเพลง 
๗.๑๗) กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี 
๗.๑๘) กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง/เพลงสากล/เพลงพระราชนิพนธ์  
๗.๑๙) กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) 
๗.๒๐) กิจกรรมการอบรม การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 



๗.๒๑) กิจกรรมการอบรม การตัดต่อภาพยนตร์  (ม.๔-๖) 
๗.๒๒) กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี 
๗.๒๓) กิจกรรม Morning English / Hello English 
๗.๒๔) กิจกรรมนักข่าวตัวจิ๋ว รีวิวข่าวเด็ด (พักกลางวัน) 

๔.๕ ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินกิจกรรมเป็นระยะ โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มบริหาร
วิชาการ นิเทศการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

๔.๖ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมประเมินผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมและประเมินความพึง
พอใจของผู้ร่วมกิจกรรม 

๔.๗ ทุกกลุ่มสาระจัดท าสรุปผลการด าเนินงานส่งกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมน าเสนอปัญหา/อุปสรรคที่พบ
ขณะด าเนินการ และข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงานต่อไป   

๔.๘ กลุ่มบริหารวิชาการ สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
๔.๙ กลุ่มบริหารวิชาการ รายงานผลการด าเนินงาน ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ และร่วมกันหาแนวทางใน

การพัฒนาการจัดกิจกรรมต่อไป 
๔.๑๐ ประเมินผลและสรุปโครงการ 

 
๕. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
๓. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 
นางสาวภัทรวรรณ 
                สุทธชิาติ 

 
นางณิชาภัทร  

     โชติกาญจนเรือง 

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. ด าเนินการตามกิจกรรม ดังนี้ 

๑) ประชุมชี้แจงผลการ
ประกวด/แข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ใน 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง 
แก่ครูผู้สอนและนักเรียนทุกคนเพื่อ
ทราบและสร้างความตระหนัก 

 
 

ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 
 

 

 
 
นางณิชาภัทร  
        โชติกาญจนเรือง 
 
 

 
 
นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 

๒) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิเคราะห์ผลการประกวด/แข่งขัน
ย้อนหลัง ๓ ปี เพื่อศึกษาและ
พิจารณาจุดเด่นและจุดควรพัฒนา
เป็นรายกิจกรรม 

ตุลาคม ๒๕๖๑ 
(ภาคเรียน ๒/๒๕๖๑) 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้และครูผู้สอน 
 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 

 

 

 



กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
๓) ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ

ศึกษาเกณฑ์การประกวด/แข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๘ กิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงกิจกรรม/
กระบวนการเรียนการสอนและ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพ่ือให้
เหมาะสม สอดคล้องกับกิจกรรม 
การแข่งขันและเหมาะสมกับผู้เรียน
มากขึ้น 

ตุลาคม ๒๕๖๑  
 

ครูผู้สอนทุกกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 

๔) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จัดเตรียมกิจกรรมเพ่ือส่งเข้า
ประกวด/แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๘ 

ตุลาคม-พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ 

(ภาคเรียน ๒/๒๕๖๑) 
 

หัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้และครูผู้สอน 
 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 

๕) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คัดเลือกนักเรียนตามศักยภาพและ
ความถนัด ความสนใจ เพื่อท าการจัด
กิจกรรมฝึกซ้อม/สอนเสริมเพ่ิมความ
ถนัด ให้มากยิ่งขึ้น 

ตุลาคม-พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ 

(ภาคเรียน ๒/๒๕๖๑) 
 

หัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้และครูผู้สอน 
 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 

๖) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ท ากากรฝึกซ้อม/สอนเสริม (นอก
เวลาเรียนปกติ/คาบลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ หรือตามที่กลุ่มบริหาร
วิชาการก าหนดเวลาให้ 

ตุลาคม-พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ 

(ภาคเรียน ๒/๒๕๖๑) 

ครูผู้สอน นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 

๗) กลุ่มบริหารวิชาการร่วมกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรม
เสริมสร้างความถนัดและค้นหาความ
เป็นเลิศ ดังนี้ 

   

๗.๑) กิจกรรมการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ 

ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 

ครูผู้ฝึกสอน 
ตามค าสั่งโรงเรียน 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 

๗.๒) กิจกรรมสร้างเสริมความ
ถนัด (ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้) 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑-
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

(ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑) 
พฤษภาคม–กันยายน 

๒๕๖๒ 
(ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒) 

 นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 

 



กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
๗.๓) กิจกรรมประกวดการคัด

ลายมือสื่อภาษาไทย 
มิถุนายน ๒๕๖๒ ครูนวพล  สาธุชน นางณิชาภัทร  

         โชติกาญจนเรือง 
 

๗.๔) กิจกรรมการแข่งขันต่อ
ค าศัพท์ภาษาไทย 

มิถุนายน ๒๕๖๒ นายนวพล  สาธุชน นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 

๗.๕) กิจกรรมประกวดเรียงร้อย
ถ้อยความ (เขียนเรื่องจากภาพ-เขียน
เรียงความ) 

มิถุนายน ๒๕๖๒ นายนวพล  สาธุชน นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 

๗.๖) กิจกรรมการท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑-
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

(ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑) 
พฤษภาคม–กันยายน 

๒๕๖๒ 
(ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒) 

นายนวพล  สาธุชน นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 

๗.๗) กิจกรรมการแข่งขันต่อ
สมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 

กรกฎาคม-สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

นางสาวภัทรวรรณ 
              สุทธิชาต ิ

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

๗.๘) กิจกรรมการแข่งขันคิด
เลขเร็ว 

กรกฎาคม-สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

นางสาวภัทรวรรณ 
              สุทธิชาต ิ

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

๗.๙) กิจกรรมการแข่งขันซุโดกุ กรกฎาคม-สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

นางสาวภัทรวรรณ 
              สุทธิชาต ิ

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

๗.๑๐) กิจกรรมการแข่งขันการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science 
Show) 

สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาวปรารถนาภรณ์ 
                บ่องาม 
นางสาวเสาวลักษณ์   
                   รอบรู ้

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

๗.๑๑) กิจกรรมการประกวด
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 

สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาวปรารถนาภรณ์ 
                บ่องาม 
นายวัฒนพงศ์  เชาว์โน 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

๗.๑๒) กิจกรรมการแข่งขัน
เครื่องบินพลังยาง 

กรกฎาคม-สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

นางสาวอารีรัตน์   
              จันทร์ชื่น 
 นายวัฒนพงศ์  เชาว์โน 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

๗.๑๓) กิจกรรมการประกวด
โครงงานคุณธรรม 

กรกฎาคม-สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

นางสาวอารีรัตน์   
              จันทร์ชื่น 
 นายวัฒนพงศ์  เชาว์โน 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

๗.๑๔) กิจกรรมการประกวด 
เล่านิทานคุณธรรม 

มิถุนายน ๒๕๖๒ นายนวพล  สาธุชน นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

 



กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
๗.๑๕) กิจกรรมการประกวด

มารยาทไทย 
กรกฎาคม-สิงหาคม 

๒๕๖๒ 
นางสาวอภิรดี  ธูปหอม นางณิชาภัทร  

         โชติกาญจนเรือง 
๗.๑๖) กิจกรรมการออกก าลัง

กายประกอบเพลง 
ทุกวันพุธ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑-
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

(ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑) 
พฤษภาคม–กันยายน 

๒๕๖๒ 
(ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒) 

นายพงศ์นารถ 
            จันทรภ์าภาส 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

๗.๑๗) กิจกรรมการแข่งขันวาด
ภาพระบายสี 

สิงหาคม ๒๕๖๒ นางภาราดา  เอมอินทร์ นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

๗.๑๘) กิจกรรมการแข่งขันขับ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง/เพลงสากล/เพลง
พระราชนิพนธ์  

มิถุนายน-สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

นางณิชาภัทร  
        โชติกาญจนเรือง 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

๗.๑๙) กิจกรรมการแข่งขันต่อ
ศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) 

ธันวาคม ๒๕๖๑ –
มกราคม ๒๕๖๒ 

นางสาวสมใจ   
           ดนตรีเสนาะ 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

๗.๒๐) กิจกรรมการอบรม            
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สิงหาคม–กันยายน 
๒๕๖๒ 

นายวัฒนพงศ์  เชาว์โน นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

๗.๒๑) กิจกรรมการอบรม การ
ตัดต่อภาพยนตร์  (ม.๔-๖) 

มิถุนายน–กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

นายวัฒนพงศ์  เชาว์โน นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

๗.๒๒) กิจกรรมแข่งขันตอบ
ปัญหากฎหมายวันรพี 

สิงหาคม ๒๕๖๒ นางณิชาภัทร  
        โชติกาญจนเรือง 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

๗.๒๓) กิจกรรม Morning 
English / Hello English 

ทุกวันพุธ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑-
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

(ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑) 
พฤษภาคม–กันยายน 

๒๕๖๒ 
(ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒) 

นางเพ็ชรา   
             อธิวาสนพงศ์ 
นางสาวสมใจ   
             ดนตรีเสนาะ 
นายทักษิณ  ชูชั่ง 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

๗.๒๔) กิจกรรมนักข่าวตัวจิ๋ว 
รีวิวข่าวเด็ด (พักกลางวัน) 

ทุกวันพุธ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑-
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

(ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑) 
พฤษภาคม–กันยายน 

๒๕๖๒ 
(ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒) 

นางณิชาภัทร  
        โชติกาญจนเรือง 
นายนวพล  สาธุชน 
นางสาวอารีรัตน์   
               จันทร์ชื่น 
นายวัฒนพงศ์  เชาว์โน 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 



กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๑. ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนิน 
    กิจกรรมเป็นระยะ  

   

    - หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ร่วมกับกลุ่มบริหารวิชาการ นิเทศ
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

 
ตุลาคม ๒๕๖๑- 
กันยายน ๒๕๖๒ 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ

และหัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

 
นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

ขั้นสรุปเพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
(A) 

   

- ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จัด
กิจกรรมประเมินผลการด าเนินงาน
การจัดกิจกรรมและประเมินความพึง
พอใจของผู้ร่วมกิจกรรม 

กันยายน ๒๕๖๑ 
(ภาคเรียน ๒/๒๕๖๑) 

มีนาคม ๒๕๖๒ 
(ภาคเรียน ๑/๒๕๖๒) 

หัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้และครูผู้สอน 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

- ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จัด
กิจกรรมจัดท าสรุปผลการด าเนิน 
งานส่งกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อม
น าเสนอปัญหา/อุปสรรคที่พบขณะ
ด าเนินการ และข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงานต่อไป   

กันยายน ๒๕๖๑ 
(ภาคเรียน ๒/๒๕๖๑) 

มีนาคม ๒๕๖๒ 
(ภาคเรียน ๑/๒๕๖๒) 

หัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้และครูผู้สอน 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

- กลุ่มบริหารวิชาการ สรุปผล
การด าเนินงานในภาพรวม 

กันยายน ๒๕๖๒ นางสาวภัทรวรรณ 
                สุทธชิาติ 

นางณิชาภัทร   
        โชติกาญจนเรือง 

- กลุ่มบริหารวิชาการ รายงาน
ผลการด าเนินงาน ให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายทราบ และร่วมกันหาแนวทางใน
การพัฒนาการจัดกิจกรรมต่อไป 

กันยายน ๒๕๖๒ นางสาวภัทรวรรณ 
                สุทธชิาติ 

นางณิชาภัทร   
        โชติกาญจนเรือง 

- ประเมินผลและสรุปโครงการ กันยายน ๒๕๖๒ นางสาวภัทรวรรณ 
                สุทธชิาติ 

นางณิชาภัทร   
        โชติกาญจนเรือง 

- รายงานโครงการ กันยายน ๒๕๖๒ นางณิชาภัทร   
        โชติกาญจนเรือง 

นายนวพล  สาธุชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖. งบประมาณ 

ที ่ รายการที่ต้องใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ประเภท ลักษณะ งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 
๑ ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม ๔๖,๓๖๐ - ๒๒,๑๖๐ ๒๔,๒๐๐ - 
๒ ค่าเอกสารประกอบกิจกรรม ๘,๙๔๐ - - ๘,๙๔๐ - 
๓ ค่าตอบแทนวิทยากร ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - - - 
๔ ค่าเบี้ยเลี้ยงครู-นักเรียน ๖,๔๕๐ ๖,๔๕๐ - - - 

รวมงบประมาณ ๖๓,๗๕๐ ๘,๔๕๐ ๒๒,๑๖๐ ๓๓,๑๔๐ - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๖๓,๓๗๕ (หกหม่ืนสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท) 

 
๗. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
    ๑) จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๘ ระดับจังหวัด 

ร้อยละ ๙๐ รายงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขัน 
 

แบบบันทึกรายงานส่ง
เข้าการแข่งขัน 

๒) จ านวนรางวัลที่ได้รับจากการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๘ ระดับจังหวัด จาก
กิจกรรมทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวด/
แข่งขัน 

ร้อยละ ๘๕ รายงานผลการแข่งขันระดับ
จังหวัด 

แบบรายงานผลการ
แข่งขันระดับจังหวัด 

    ๓) จ านวนรับรางวัลชนะเลิศที่
โรงเรียนได้รับจากการแข่งขันฯ
ระดับจังหวัด และเป็นตัวแทนไป
เข้าร่วมการแข่งขันในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคท่ี
จังหวัดนครปฐม จ านวน ๓ รายการ 

๓ รายการ รายงานผลการแข่งขันระดับ
จังหวัด 

แบบรายงานผลการ
แข่งขันระดับจังหวัด 

๔) จ านวนรางวัลที่โรงเรียนได้ 
รับจากการแข่งขันกิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๘ 
ระดับภาค ของจ านวนกิจกรรมที่ได้
เป็นตัวแทนเข้าประกวด/แข่งขัน 

ร้อยละ ๕๐ รายงานผลการแข่งขันระดับ
จังหวัด 

แบบรายงานผลการ
แข่งขันระดับภาค 

๕) จ านวนนักเรียนที่เป็นตัวแทน
ของโรงเรียนไปร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายนอก
จัดขึ้น 

ร้อยละ ๓๐  รายงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขัน 
 

แบบบันทึกรายงานส่ง
เข้าการแข่งขัน 

 

 



ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๖) จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 

๒๕๖๑ และปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่
เข้าร่วมกิจกรรมและการประกวด/
แข่งขันต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น 

ร้อยละ ๑๐๐ รายงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขัน 
 

แบบบันทึกรายงาน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

๗) นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และ
มุ่งม่ันในการท างาน ในระดับดีเยี่ยม 

ร้อยละ ๘๐ ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

๘) จ านวนนักเรียนที่มีผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษาเพ่ิมข้ึนในภาคเรียน          
ที่ ๒/๒๕๖๑ และภาคเรียนที่ ๑/
๒๕๖๑ 

ร้อยละ ๘๐ ทดสอบความรู้ ความสามารถ 
 

แบบทดสอบความรู้ 
ความสามารถ 

๙) ความพึงพอใจระดับมาก-
มากที่สุดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ร้อยละ ๙๐ - สอบถาม 
- สังเกต 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๘.๑ นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพเต็มตามศักยภาพและความสามารถ 
๘.๒ นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถตามศักยภาพอย่างเต็มที่และเป็นแบบอย่างที่ดีในการ

แสดงออกอย่างสร้างสรรค์เพ่ือเป็นการสร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน 
๘.๓ ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
๘.๔ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาเพ่ิมข้ึน 
๘.๕ นักเรียน และครู ได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลายเป็นการ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพให้ครู บุคลากรและผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
๘.๖ สถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
๘.๗ สถานศึกษามีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
๘.๘ สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการด าเนินงาน

โรงเรียนมาตรฐานสากล 
๘ .๙ สถานศึกษาได้รับความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผู้ปกครอง ชุมชน และ      

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
๘.๑๐ ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียน มีความเชื่อมั่นและพึง

พอใจในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 

 ลงชื่อ ______________________________ ผู้เสนอโครงการ 
  (นางณิชาภัทร  โชติกาญจนเรือง)  
  ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  
    



    
 ลงชื่อ  

พ.อ.อ._________________________ 
ผู้พิจารณาเห็นชอบโครงการ 

  (อ านวย  โพธิ์วัน)  
ต าแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    
    
พิจารณา  
       อนุมัติโครงการ  
       ไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจาก________________________________________ 
    
 ลงชื่อ ______________________________  
  (นายวิศรุต  แท้ประสาทสิทธิ์)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา  

 



 
โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 

 
ชื่อโครงการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือยกระดับ
  คุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางมาตรฐานสากล 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ  
  สนองยุทธศาสตร์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
  สนองกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลยุทธ์ที่ ๑ 
  สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑ 
  ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบ  นางณิชาภัทร  โชติกาญจนเรือง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานวิชาการ เป็นหัวใจของสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นงานที่จะต้องพัฒนาผู้เรียน ให้
มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต การบริหารวิชาการเป็นการบริหาร 
ที่ให้ความส าคัญกับผู้เรียน และกระบวนการจัดการศึกษาอย่างชัดเจน บทบาทส าคัญของสถานศึกษาต้องยึดหลัก
ตอบสนองต่อผู้เรียนโดยยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคน มีความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ ถือว่าผู้เรียนส าคัญ
ที่สุด การจัดการเรียนการสอน ต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เหมาะสมกับความสนใจความถนัดของผู้เรียน  มุ่งเน้น
ประเมินพัฒนาการของผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ การเข้าร่วมกิจกรรม วัดผลและประเมินผลผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับระดับและรูปแบบการจัดการศึกษา งานวิชาการคือหัวใจของสถานศึกษา การจะ
บริหารงานวิชาการให้ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพต้องตระหนักถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ งานวิชาการจะต้อง
มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นกรอบในการด าเนินการ  

ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้นโรงเรียนจึงได้จัดท ากิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ
เพ่ือสนองต่อกลยุทธ์ นโยบายด้านคุณภาพผู้เรียน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 



๒.๒ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด   

๒.๓ เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ทางราชการ 

๒.๔ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของงานในกลุ่มบริหารวิชาการ 
๒.๕ เพ่ือก ากับ ติดตาม บุคลากรในกลุ่มงานวิชาการให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

สูงสุดแก่ทางราชการ 
 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 
  ๑) งานหลักในกลุ่มบริหารวิชาการ จ านวน ๗ งาน ได้รับการพัฒนาระบบการบริหารให้มีความสะดวก  
      คล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ๒) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 
      สถานศึกษาเพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับภาคเรียนที่ ๑  
  ๓) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
      เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๓ 
  ๔) ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผลสัมฤทธิ์ 
      เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ จ านวน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๕) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนมีนักเรียนเพิ่มข้ึนร้อยละ ๓๐ 

๓.๒ ด้านคุณภาพ 
  ๑) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามหลักสูตรสถานศึกษาและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
      ที่สถานศึกษาก าหนด  
  ๒) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึก 
      ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  ๓) สถานศึกษามีระบบการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
      สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย   
  ๔) สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
      จัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
  ๕) สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
๔. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
 ๔.๑ ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน/ครูทุกกลุ่มสาระ  

๔.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการ  
๔.๓ จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๔.๔ ด าเนินการตามกิจกรรม ดังนี้ 

  ๑) ประชุมชี้แจงผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และกิจกรรมต่าง ๆ ในปีการศึกษาที่ 
      ผ่านมา แก่ครูผู้สอนและนักเรียนทุกคนเพ่ือทราบและสร้างความตระหนัก 
  ๒) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 
      ที่ผ่านมา เพ่ือศึกษาและพิจารณาจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 



  ๓) ผู้รับผิดชอบงานต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารวิชาการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณที่  
      ผ่านมาเพ่ือศึกษาและพิจารณาจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
  ๔) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดเตรียมกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มี 
      ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  ๕) งานแต่ละงานในกลุ่มบริหารวิชาการ จัดเตรียมกิจกรรมและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนา  
      งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
   ๕.๑) กิจกรรมการวางแผนงานวิชาการ 
    (๑) รวบรวมข้อมูลและจัดท าระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ 
    (๒) การวางแผนงานวิชาการ 
    (๓) การจัดท าสารสนเทศงานวิชาการ 
    (๔) การจัดการรับนักเรียน 
   ๕.๒) กิจกรรมการบริหารงานวิชาการ 
    (๑) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
    (๒) การพัฒนาหลักสูตรความสามารถพิเศษนักเรียน 
    (๓) การจัดกลุ่มการเรียน 
    (๔) การจัดตารางเรียน/ตารางสอนและจัดครูเข้าสอน 
    (๕) การนิเทศภายใน 
    (๖) การจัดครูเข้าสอนแทน 
    (๗) การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการด าเนินงานทางวิชาการ 
    (๘) การบริหารจัดการการทดสอบระดับชาติ 
    (๙) การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ 
   ๕.๓) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้/กระบวนการเรียนรู้ 
    (๑) การจัดท าและการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
    (๒) การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดและสมรรถนะส าคัญ
         ของผู้เรียน 
    (๓) การจัดหา จัดท าและพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ 
    (๔) การจัดหาและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
    (๕) การจัดสอนซ่อมเสริม 
    (๖) การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกหลักสูตร 
   ๕.๔) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    (๑) กิจกรรมชุมนุม 
    (๒) กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
    (๓) กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
   ๕.๕) กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ 
    (๑) การพัฒนาครูทางด้านวิชาการ 
    (๒) การส่งเสริมพัฒนาครูใหม่ 
    (๓) การจัดบรรยากาศทางวิชาการในสถานศึกษา 
            - ป้ายนิเทศสาระน่ารู้ ๘ กลุ่มสาระ 
             - ป้ายประชาสัมพันธ์งานวิชาการ 
 



    (๔) การส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 
    (๕) การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
   ๕.๖) การวัดผลประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน 
    (๑) การด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
    (๒) การสร้างและปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลการเรียน 
    (๓) การจัดท าเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
    (๔) การด าเนินการเก่ียวกับหลักฐานการวัดและประเมินผลการเรียน 
    (๕) การด าเนินการเก่ียวกับทะเบียนนักเรียน 
   ๕.๗) กิจกรรมการแนะแนวการศึกษา 
    (๑) การบริหารจัดการงานแนะแนว 
    (๒) การให้บริการแนะแนว 

๔.๕ ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินกิจกรรมเป็นระยะ 
๔.๖ ประเมินผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๔.๗ ทุกงานจัดท าสรุปผลการด าเนินงานส่งผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมน าเสนอปัญหา/

อุปสรรคที่พบขณะด าเนินการ และข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงานต่อไป   
๔.๘ กลุ่มบริหารวิชาการ สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
๔.๙ กลุ่มบริหารวิชาการ รายงานผลการด าเนินงาน ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ และร่วมกันหาแนวทางใน

การพัฒนาการจัดกิจกรรมต่อไป 
๔.๑๐ ประเมินผลและสรุปโครงการ 

 
๕. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
๓. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 
นางสาวภัทรวรรณ 
                สุทธชิาติ 

 
นางณิชาภัทร  

     โชติกาญจนเรือง 

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. ด าเนินการตามกิจกรรม ดังนี้ 

๑) ประชุมชี้แจงผลการ
ด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
และกิจกรรมต่าง ๆ ในปีการศึกษาที่
ผ่านมา แก่ครูผู้สอนและนักเรียนทุก
คนเพ่ือทราบและสร้างความตระหนัก 

 
 

ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 
 

 

 
 
นางณิชาภัทร  
        โชติกาญจนเรือง 
 
 

 
 
นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 

๒) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 
ที่ผ่านมา เพื่อศึกษาและพิจารณา
จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

 

ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 

หัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้และครูผู้สอน 
 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 



กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
๓) ผู้รับผิดชอบงานต่าง ๆ ใน

กลุ่มบริหารวิชาการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณท่ีผ่านมา
เพ่ือศึกษาและพิจารณาจุดเด่นและ
จุดควรพัฒนา 

ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 

หัวหน้างานในกลุ่ม
บริหารวิชาการ 

 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 

๔) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จัดเตรียมกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 

หัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้และครูผู้สอน 
 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 

๕) งานแต่ละงานในกลุ่ม
บริหารวิชาการ จัดเตรียมกิจกรรม
และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ - 
กันยายน ๒๕๖๒ 

 

หัวหน้างานในกลุ่ม
บริหารวิชาการ 

 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 

         ๕.๑) กิจกรรมการวางแผนงานวิชาการ 
         (๑) รวบรวมข้อมูลและจัด 
ท าระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
วิชาการ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางสาวภัทรวรรณ 
          สุทธชิาติ 

นางสาวอารีรัตน์   
             จันทร์ชื่น 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 

         (๒) การวางแผนงานวิชาการ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางสาวภัทรวรรณ 
          สุทธชิาติ 

นางสาวอารีรัตน์   
             จันทร์ชื่น 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 

         (๓) การจัดท าสารสนเทศงาน
วิชาการ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางสาวภัทรวรรณ 
          สุทธชิาติ 

นางสาวอารีรัตน์   
             จันทร์ชื่น 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 

         (๔) การจัดการรับนักเรียน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางสาวภัทรวรรณ 
          สุทธชิาติ 

นางสาวอารีรัตน์   
             จันทร์ชื่น 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 

         ๕.๒) กิจกรรมการบริหารงานวิชาการ 
         (๑) การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๒ นางณิชาภัทร  
        โชติกาญจนเรือง
และหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
 
 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 



กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
         (๒) การพัฒนาหลักสูตร
ความสามารถพิเศษนักเรียน 

มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๒ นางณิชาภัทร  
        โชติกาญจนเรือง
และหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 

         (๓) การจัดกลุ่มการเรียน พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางณิชาภัทร  
        โชติกาญจนเรือง
และหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 

         (๔) การจัดตารางเรียน/
ตารางสอนและจัดครูเข้าสอน 

ตุลาคม ๒๕๖๑ - 
เมษายน ๒๕๖๒ 

นางณิชาภัทร  
        โชติกาญจนเรือง
นางสาวภัทรวรรณ 

          สุทธชิาติ 
นางสาวอารีรัตน์   

             จันทร์ชื่น 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 

         (๕) การนิเทศภายใน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – 
กันยายน ๒๕๖๒  

นางณิชาภัทร  
        โชติกาญจนเรือง
นางเพ็ชรา   
           อธิวาสนพงศ์ 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 

         (๖) การจัดครูเข้าสอนแทน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – 
กันยายน ๒๕๖๒ 

นางณิชาภัทร  
        โชติกาญจนเรือง
นางสาวภัทรวรรณ 

          สุทธชิาติ 
นางสาวอารีรัตน์   

             จันทร์ชื่น 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 

         (๗) การใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการด าเนินงานทาง
วิชาการ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – 
กันยายน ๒๕๖๒ 

นางณิชาภัทร  
        โชติกาญจนเรือง
นางสาวภัทรวรรณ 

          สุทธชิาติ 
นางสาวอารีรัตน์   

             จันทร์ชื่น 
 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 

         (๘) การบริหารจัดการการ
ทดสอบระดับชาติ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – 
กันยายน ๒๕๖๒ 

นางณิชาภัทร  
        โชติกาญจนเรือง
นางสาวภัทรวรรณ 

          สุทธชิาติ 
นางสาวอารีรัตน์   

             จันทร์ชื่น 
 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 



กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
         (๙) การสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาการ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – 
กันยายน ๒๕๖๒ 

นางณิชาภัทร  
        โชติกาญจนเรือง
นางสาวภัทรวรรณ 

          สุทธชิาติ 
นางสาวอารีรัตน์   

             จันทร์ชื่น 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 

         ๕.๓) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้/กระบวนการเรียนรู้ 
         (๑) การจัดท าและการใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – 
กันยายน ๒๕๖๒ 

ครูผู้สอนทุกคน นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

         (๒) การจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและ
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – 
กันยายน ๒๕๖๒ 

ครูผู้สอนทุกคน นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

         (๓) การจัดหา จัดท าและ
พัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – 
กันยายน ๒๕๖๒ 

ครูผู้สอนทุกคน นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

         (๔) การจัดหาและการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – 
กันยายน ๒๕๖๒ 

ครูผู้สอนทุกคน นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

         (๕) การจัดสอนซ่อมเสริม พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – 
กันยายน ๒๕๖๒ 

นางณิชาภัทร  
        โชติกาญจนเรือง
นางสาวภัทรวรรณ 

          สุทธชิาติ 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 

         (๖) การจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้นอกหลักสูตร 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – 
กันยายน ๒๕๖๒ 

นางณิชาภัทร  
        โชติกาญจนเรือง
นางสาวภัทรวรรณ 

          สุทธชิาติ 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 

         ๕.๔) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
         (๑) กิจกรรมชุมนุม พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – 

กันยายน ๒๕๖๒ 
นางณิชาภัทร  
        โชติกาญจนเรือง
นางสาวภัทรวรรณ 

          สุทธชิาติ 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 

         (๒) กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – 
กันยายน ๒๕๖๒ 

นางณิชาภัทร  
        โชติกาญจนเรือง
นายพงศ์นารถ   
            จันทรภ์าภาส 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 

         (๓) กิจกรรมผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – 
กันยายน ๒๕๖๒ 

นางณิชาภัทร  
        โชติกาญจนเรือง
นางสาวอารีรัตน์   
                 จันทรช์ื่น 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 



กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
         ๕.๕) กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ 
         (๑) การพัฒนาครูทางด้าน
วิชาการ 

พฤศจิกายน 2561 – 
มีนาคม 2562 

นางณิชาภัทร  
        โชติกาญจนเรือง 
 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 
 

         (๒) การส่งเสริมพัฒนาครูใหม่ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – 
กันยายน ๒๕๖๒ 

นางณิชาภัทร  
        โชติกาญจนเรือง 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

         (๓) การจัดบรรยากาศทาง
วิชาการในสถานศึกษา 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – 
กันยายน ๒๕๖๒ 

นางณิชาภัทร  
        โชติกาญจนเรือง 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

             - ป้ายนิเทศสาระน่ารู้ ๘ 
               กลุ่มสาระ 

 นางสาวภัทรวรรณ 
          สุทธชิาติ 

 

             - ป้ายประชาสัมพันธ์งาน 
               วชิาการ 

 นางสาวอารีรัตน์   
                 จันทรช์ื่น 

 

         (๔) การส่งเสริมการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – 
กันยายน ๒๕๖๒ 

นางณิชาภัทร  
        โชติกาญจนเรือง 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

         (๕) การส่งเสริมการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรู้ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – 
กันยายน ๒๕๖๒ 

นางณิชาภัทร  
        โชติกาญจนเรือง 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

         ๕.๖) การวัดผลประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน 
         (๑) การด าเนินการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – 
กันยายน ๒๕๖๒ 

นางสาวภัทรวรรณ 
          สุทธชิาติ 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

         (๒) การสร้างและปรับปรุง
เครื่องมือการวัดผลการเรียน 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – 
กันยายน ๒๕๖๒ 

นางสาวภัทรวรรณ 
          สุทธชิาติ 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

         (๓) การจัดท าเอกสารและ
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – 
กันยายน ๒๕๖๒ 

นางสาวภัทรวรรณ 
          สุทธชิาติ 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

         (๔) การด าเนินการเกี่ยวกับ
หลักฐานการวัดและประเมินผล 
การเรียน 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – 
กันยายน ๒๕๖๒ 

นางสาวภัทรวรรณ 
          สุทธชิาติ 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

         (๕) การด าเนินการเกี่ยวกับ
ทะเบียนนักเรียน 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – 
กันยายน ๒๕๖๒ 

นางสาวภัทรวรรณ 
          สุทธชิาติ 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

         ๕.๗) กิจกรรมการแนะแนวการศึกษา 
         (๑) การบริหารจัดการงาน
แนะแนว 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – 
กันยายน ๒๕๖๒ 

นายนวพล  สาธุชน นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

         (๒) การให้บริการแนะแนว พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – 
กันยายน ๒๕๖๒ 

นายนวพล  สาธุชน นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

 

 



กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
     ๑. ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนิน 
กิจกรรมเป็นระยะ  

 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – 

กันยายน ๒๕๖๒ 

 
นางณิชาภัทร  
        โชติกาญจนเรือง 

 
นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

     ๒. ประเมินผลการด าเนินงาน
การจัดกิจกรรมและประเมินความ 
พึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

กันยายน ๒๕๖๒ นางสาวภัทรวรรณ 
          สุทธชิาติ 

นางสาวอารีรัตน์   
             จันทร์ชื่น 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

ขั้นสรุปเพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
(A) 

   

     ๑. ทุกงานจัดท าสรุปผลการ
ด าเนินงานส่งผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมน าเสนอ
ปัญหา/อุปสรรคที่พบขณะด าเนิน 
การ และข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง/
พัฒนาการด าเนินงานต่อไป   

กันยายน ๒๕๖๒ หัวหน้างานทุกงาน นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

๒. กลุ่มบริหารวิชาการ สรุปผล
การด าเนินงานในภาพรวม 

กันยายน ๒๕๖๒ นางสาวภัทรวรรณ 
          สุทธชิาติ 

นางสาวอารีรัตน์   
             จันทร์ชื่น 

นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

๓. กลุ่มบริหารวิชาการ รายงาน
ผลการด าเนินงาน ให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายทราบ และร่วมกันหาแนวทางใน
การพัฒนาการจัดกิจกรรมต่อไป 

กันยายน ๒๕๖๒ นางณิชาภัทร   
        โชติกาญจนเรือง 

นางณิชาภัทร   
        โชติกาญจนเรือง 

๔. สรุปโครงการเสนอหัวหน้า
งานแผนงาน 

กันยายน ๒๕๖๒ นางสาวภัทรวรรณ 
                สุทธชิาติ 

นางณิชาภัทร   
        โชติกาญจนเรือง 

๕. รายงานโครงการ กันยายน ๒๕๖๒ นางณิชาภัทร   
        โชติกาญจนเรือง 

นายนวพล  สาธุชน 

 
๖. งบประมาณ 

ที ่ รายการที่ต้องใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ประเภท ลักษณะ งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 
๑ ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม ๕๓,๐๐๐ - - ๕๓,๐๐๐ - 
๒ ค่าเอกสารประกอบกิจกรรม ๑๗,๐๐๐ - ๑๗,๐๐๐ - - 
๓ ค่าตอบแทนวิทยากร ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - - - 
๔ ค่าเบี้ยเลี้ยงครู-นักเรียน ๒,๑๖๐ ๒,๑๖๐ - - - 

รวมงบประมาณ ๗๓,๑๖๐ ๓,๑๖๐ ๑๗,๐๐๐ ๕๓,๐๐๐ - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๗๓,๑๖๐ (เจ็ดหม่ืนสามพันหนึ่งร้อยหกสิบบาท) 



๗. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

๑ ) งานหลักในกลุ่มบริหาร
วิชาการ ได้รับการพัฒนาระบบการ
บริหารให้มีความสะดวก คล่องตัว
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

จ านวน ๗ งาน ประเมินประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

แบบประเมิน 

๒) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนระดับสถานศึกษาเพ่ิมข้ึน
เมื่อเปรียบเทียบกับภาคเรียนที่ ๑  

รอ้ยละ ๘๐ ทดสอบความรู้ ความสามารถ แบบทดสอบ 

๓) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนระดับสถานศึกษาเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ ๓ ทดสอบความรู้ ความสามารถ แบบทดสอบ 

๔) ผลการทดสอบทางการ 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ  
(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น  

ร้อยละ ๓ 
จ านวน ๓ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

ทดสอบความรู้ ความสามารถ แบบทดสอบ 

๕) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
โรงเรียนมีนักเรียนเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ ๓๐ บันทึกจ านวนนักเรียนใหม่ แบบบันทึกรายงาน
จ านวนผู้เรียนใหม่ 

๖) จ านวนนักเรียนที่ติด ๐ , 
ร, มส. ลดลง 

ร้อยละ ๒๐ รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสรุปรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

๗) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานระดับดี-
ดีมาก 

ร้อยละ ๘๐ สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

แบบสอลถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๘.๑ นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพเต็มตามศักยภาพและความสามารถ 
๘.๒ นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด 
๘.๓ ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
๘.๔ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาเพ่ิมข้ึน 
๘.๕ นักเรียน และครู ได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลายเป็นการ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพให้ครู บุคลากรและผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
๘.๖ สถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
๘.๗ สถานศึกษามีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
๘.๘ สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการด าเนินงาน

โรงเรียนมาตรฐานสากล 
๘ .๙ สถานศึกษาได้รับความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผู้ปกครอง ชุมชน และ      

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 



๘.๑๐ ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียน มีความเชื่อมั่นและพึง
พอใจในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 
 

 ลงชื่อ ______________________________ ผู้เสนอโครงการ 
  (นางณิชาภัทร  โชติกาญจนเรือง)  
  ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  
    
    
 ลงชื่อ  

พ.อ.อ._________________________ 
ผู้พิจารณาเห็นชอบโครงการ 

  (อ านวย  โพธิ์วัน)  
ต าแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    
    
พิจารณา  
       อนุมัติโครงการ  
       ไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจาก________________________________________ 
    
 ลงชื่อ ______________________________  
  (นายวิศรุต  แท้ประสาทสิทธิ์)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา  

 



 
โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 

 
ชื่อโครงการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  
  เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางมาตรฐานสากล 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ  
  สนองยุทธศาสตร์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๔ 
  สนองกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลยุทธ์ที ่๑ 
  สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑ 
  ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๓ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอารีรัตน์  จันทร์ชื่น 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒  
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ในมาตรา ๒๒ บัญญัติไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” และในมาตรา ๒๔ ข้อ (๓) ระบุ
เกี่ยวกับการด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ไว้ว่า “จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง” ดังนั้นในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จึงมี
ความจ าเป็นอย่างมากที่ต้องด าเนินการให้เกิดขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดั งกล่าว จากการ
ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนบ้านแป้งวิทยาพบว่ายังไม่เพียงพอต่อ
การใช้งานของครูผู้สอนและผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมีต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ  
 ด้วยเหตุนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึงจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ขึ้นเพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของบุคคลากรในกลุ่มสาระ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริม และ
สนับสนุนผู้เรียน ให้เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น สนใจในการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 
 



๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนและครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

       ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนเพียงพอกับความต้องการ 
๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 
  นักเรียนและคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร้อยละ ๙๐ ได้รับการบริการ
 ทางด้านสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนและครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้รับบริการทางด้านสื่อ วัสดุ และ 
 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สามารถน าความรู้ที่ได้รับในด้านต่าง ๆ มาพัฒนาการเรียนการสอนของตนและ
 ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีดี่ขึ้น 
 
๔. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
 ๔.๑ ประชุมคณะครูวางแผนการจัดซื้อ/จัดหา   
  ๔.๒ เสนอโครงการต่อฝ่ายบริหาร 
 ๔.๓ มอบหมายงาน 
 ๔.๔ ส ารวจวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีท่ีต้องการใช้ 
 ๔.๕ ด าเนินการประสานงานกับฝ่ายพัสดุและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๔.๖ ด าเนินการจัดซื้อจัดหาโสตทัศนอุปกรณ์  วัสดุอุปกรณ์และสารเคมีที่ต้องการใช้ 
 ๔.๗ แบบบันทึกการใช้วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี 
 ๔.๘ แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมีในการฝึกทักษะ 
       ปฏิบัติการทดลอง 
 ๔.๙ ประชุมสรุปผลการด าเนินการ 
 ๔.๑๐ สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 
๕. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. ประชุมคณะครูวางแผนการ 
    จัดซื้อ/จัดหา   
๒. เสนอโครงการต่อฝ่ายบริหาร 
๓. มอบหมายงาน 

 
 

ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 
 
นางสาวอารีรตัน์  
               จันทร์ชื่น 

 

 
นางสาวปรารถนาภรณ ์
                  บ่องาม 

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. ส ารวจวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี 
    ที่ต้องการใช้ 

 
พฤศจิกายน –  

ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 
นางสาวอารีรตัน์  
               จันทร์ชื่น 

 
นางสาวปรารถนาภรณ ์
                  บ่องาม 



กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
ขั้นด าเนินการ (D) 
๒. ด าเนินการประสานงานกับฝ่าย 
    พัสดุและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๓. ด าเนินการจัดซื้อจัดหา วัสดุ 
    อุปกรณ์และสารเคมีที่ต้องการใช้ 

 
พฤศจิกายน –  

ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 

 
นางสาวอารีรตัน์  
               จันทร์ชื่น 

 
นางสาวปรารถนาภรณ ์
                  บ่องาม 

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๑. แบบบันทึกการใช้วัสดุอุปกรณ์ 
    และสารเคมี 
๒. แบบประเมินความพึงพอใจใน 
    การใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และ 
    สารเคมีในการฝึกทักษะปฏิบัติ 
    การทดลอง 

 
 

มกราคม –  
กันยายน ๒๕๖๒  

 
 
นางสาวอารีรตัน์  
               จันทร์ชื่น 

 

 
นางสาวปรารถนาภรณ ์
                  บ่องาม 

ขั้นสรุปเพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป (A) 
๑. ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 
๒. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
กันยายน ๒๕๖๒ 

 
นางสาวอารีรตัน์  
               จันทร์ชื่น 

 
นางสาวปรารถนาภรณ ์
                  บ่องาม 

 
๖. งบประมาณ 

ที ่ รายการที่ต้องใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ประเภท ลักษณะ งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 
๑ สารเคมี อุปกรณ์ทางเคมี  

และเครื่องแก้ว 
๔,๐๐๐ - - ๔,๐๐๐ - 

รวมงบประมาณ ๔,๐๐๐ - - ๔,๐๐๐ - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔,๐๐๐ (ส่ีพันบาท) 

 
๗. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๗.๑ ร้อยละของครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่พึงพอใจต่อ
การสนับสนุนการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ 

๙๐ - สัมภาษณ์/สอบถาม 
 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

๗.๒ ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับ
บริการทางด้านสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์ 

๙๐ - สัมภาษณ์/สอบถาม 
 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

๗.๓ ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ดีขึ้น 

๗๕ - ตรวจสอบจากเอกสาร - แบบรายงานผล 
  การเรียนรายบุคคล 

 



๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๘.๑ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในกระบวนการ 

       เรียนการสอนครบทุกระดับชั้น 
๘.๒ นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้น 

 
 
 

ลงชื่อ ______________________________ ผู้เสนอโครงการ 
 (นางสาวอารีรัตน์  จันทร์ชื่น)  
 ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง  
   
   

ลงชื่อ  
พ.อ.อ._________________________ 

ผู้พิจารณาเห็นชอบโครงการ 

 (อ านวย  โพธิ์วัน)  
 ต าแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   
   

พิจารณา  
       อนุมัติโครงการ  

       ไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจาก________________________________________ 
   

ลงชื่อ ______________________________  
 (นายวิศรุต  แท้ประสาทสิทธิ์)  
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา  

 



 
โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 

 
ชื่อโครงการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  
  เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางมาตรฐานสากล 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ  
  สนองยุทธศาสตร์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๑ 
  สนองกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลยุทธ์ที ่๑ 
  สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑ 
  ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวภัทรวรรณ  สุทธิชาต ิ
ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – สิงหาคม ๒๕๖๒   
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากความสามารถในทักษะวิชาคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเข้าใจยาก การที่นักเรียนจะ
สนใจเรียนอย่างจริงจังเป็นเรื่องที่ยาก แต่ถ้าความยากนั้นมาอยู่ในรูปแบบของเกมการแข่งขัน ก็จะท าให้
ผู้เรียนรู้สึกสนใจ หนึ่งในเกมการแข่งขันที่ได้รับความนิยม ได้แก่ การแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว ซึ่งเป็นหนึ่งใน
รายการแข่งขันศิลปหัตถกรรมของนักเรียน มีกติกาการเล่นคือการสุ่มตัวเลข ๔ – ๕ ตัว และต้องท าให้ได้ 
ผลลัพธ์ทั้ง ๒ และ ๓ หลัก โดยผู้ที่คิดได้ผลลัพธ์ตรงตามท่ีก าหนดจะได้ข้อละ ๒ คะแนน ถ้าได้ใกล้เคียงมาก
ที่สุดจะได้ ๑ คะแนน ใช้กติกาการแข่งขันเหมือนการแข่งขันในศิลปหัตถกรรมนักเรียน จากกติกาการเล่น
ข้างต้น ไม่มีความซับซ้อนมากจนเกินไป จึงเหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทุกระดับ 
 ด้วยเหตุนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา จึงจัดกิจกรรมการแข่งขันคณิต
คิดเลขเร็วขึ้นเพ่ือเป็นการเสริมทักษะทางวิชาคณิตศาสตร์และเพ่ือสนับสนุนนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ได้เข้าร่วมแข่งขันต่อไป 
  
๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 ๒.๒ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 ๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมในรายการการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว 
 
 



๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 
  ๑) นักเรียนร้อยละ ๘๐ สนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
  ๒) นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้เข้าร่วมการแข่งขันและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
  ๓) นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีทักษะในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมในรายการการแข่งขันคณิต 
      คิดเลขเร็ว 
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
  ๑) นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
  ๒) นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์
  ๓) นักเรียนมีทักษะในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมในรายการการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว 
 
๔. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
 ๔.๑ ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
 ๔.๒ คัดเลือกคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
 ๔.๓ ด าเนินการขออนุมัติกิจกรรม 
 ๔.๔ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักเรียนทราบ 
 ๔.๕ รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 
 ๔.๔ ติดต่อขอใช้สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ และอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ด าเนินกิจกรรม 
 ๔.๕ จัดการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็วตามก าหนดการ 
 ๔.๖ จัดท าประกาศเกียรติคุณบัตรและจัดเตรียมของรางวัล 
 ๔.๗ จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจและด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๔.๘ ประชุมสรุปกิจกรรมและจัดท าเอกสารสรุปโครงการ 
 
๕. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. ประชุมกลุ่มสาระฯ เพ่ือวาง 
    แผนการด าเนินงาน 
๒. คัดเลือกคณะกรรมการตัดสิน 
    การแข่งขัน 
๓. ด าเนินการขออนุมัติกิจกรรม 

 
กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

 
นางสาวภัทรวรรณ 
                สุทธิชาติ 

 
นางณิชาภัทร 
         โชติกาญจนเรือง 

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ 
    นักเรียนทราบ 
๒. รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 
๓. ติดต่อขอใช้สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์  
    เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ และอ่ืน ๆ  

 
 

สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 
นางสาวภัทรวรรณ 
                สุทธิชาติ 

 
นางณิชาภัทร 
         โชติกาญจนเรือง 



กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
ขั้นด าเนินการ (D) 
๔. จัดการแข่งขันต่อสมการ 
    คณิตศาสตร์ตามก าหนดการ 
๕. จัดท าประกาศเกียรติคุณบัตรและ 
    จัดเตรียมของรางวัล 

 
 

สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 
นางสาวภัทรวรรณ 
                สุทธิชาติ 

 
นางณิชาภัทร 
         โชติกาญจนเรือง 

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๑. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 
๒. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและ 
    ประเมินผลความพึงพอใจ 

 
สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 
นางสาวภัทรวรรณ 
                สุทธิชาติ 

 
นางณิชาภัทร 
         โชติกาญจนเรือง 

ขั้นสรุปเพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป (A) 
๑. ประชุมสรุปงาน 
๒. จัดท าเอกสารสรุปโครงการ 

 
สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 
นางสาวภัทรวรรณ 
                สุทธิชาติ 

 
นายนวพล  สาธุชน 
 

 
๖. งบประมาณ 

ที ่ รายการที่ต้องใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ประเภท ลักษณะ งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 
๑ รางวัล ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ - 

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

 
๗. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๗.๑ ร้อยละของนักเรียนที่สนใจใน
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

๘๐ - สังเกต - แบบสังเกต 

๗.๒ ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันและใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

๙๐ - ตรวจสอบจากเอกสาร 
  การสมัครเข้าแข่งขัน 

- เอกสารการสมัคร 
  เข้าแข่งขัน 

๗.๓ ร้อยละของนักเรียนมีทักษะใน
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมใน
รายการการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว 

๗๐ - สัมภาษณ์/สอบถาม 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ นักเรียนสนใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากข้ึน 
 ๘.๒ นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเข้าร่วมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ 
 ๘.๓ นักเรียนมีทักษะในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมในรายการการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว 
 



 
 

ลงชื่อ ______________________________ ผู้เสนอโครงการ 
 (นางสาวภัทรวรรณ  สุทธิชาติ)  
 ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
   
   

ลงชื่อ  
พ.อ.อ. _______________________ 

ผู้พิจารณาเห็นชอบโครงการ 

 (อ านวย  โพธิ์วัน)  
 ต าแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   
   

พิจารณา  
       อนุมัติโครงการ  

       ไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจาก _____________________________________ 
   

ลงชื่อ ______________________________  
 (นายวิศรุต  แท้ประสาทสิทธิ์)  
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา  

 



 
โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 

 
ชื่อโครงการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  
  เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางมาตรฐานสากล 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ  
  สนองยุทธศาสตร์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๑ 
  สนองกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลยุทธ์ที ่๑ 
  สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑ 
  ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบ  นายนวพล  สาธุชน 
ระยะเวลาด าเนินการ มิถุนายน ๒๕๖๑  
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 พระสุนทรโวหาร (ภู่) หรือสุนทรภู่ เป็นกวีที่มีความช านาญทางด้านการประพันธ์กลอน ได้สร้างขนบ
การประพันธ์กลอนนิทานและกลอนนิราศข้ึนใหม่จนกลายเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
ผลงานที่มีชื่อเสียงของสุนทรภู่มีจ านวนมาก เช่น นิราศภูเขาทอง นิราศสุพรรณ เพลงยาวถวายโอวาท 
กาพย์พระไชยสุริยา พระอภัยมณี เป็นต้น โดยเฉพาะเรื่องพระอภัยมณี ซ่ึงได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสร
ว่าเป็นยอดของวรรณคดีประเภทกลอนนิทาน และเป็นผลงานที่แสดงถึงทักษะ ความรู้ และทัศนะของสุนทรภู่
อย่างมากที่สุด ทั้งนี้งานประพันธ์หลายเรื่องของสุนทรภู่ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตร 
การเรียนการสอนนับแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน และเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๙ ในโอกาสครบรอบ 
๒๐๐ ปีชาตกาล องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ยกย่องให้
สุนทรภู่เป็นบุคคลส าคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม ดังนั้นในวันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปี ทางรัฐบาลจึง
ก าหนดให้เป็นวันสุนทรภู่ ด้วยเหตุนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา จึงเห็นสมควร
จัดกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๖๒ เพ่ือเผยแพร่ประวัติและผลงานของสุนทรภู่ ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทยตาม
ศักยภาพของตน ตลอดจนปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย  
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมแก่นักเรียน 



 ๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับประวัติและผลงานของสุนทรภู่ 
 ๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย 
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 
  ๑) นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีส่วนร่วมในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
  ๒) นักเรียนร้อยละ ๙๕ ได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติและผลงานของสุนทรภู่ 
  ๓) นักเรียนร้อยละ ๙๐ เห็นคุณค่าของการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย 
  ๔) นักเรียนร้อยละ ๙๕ ที่พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ 
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
  ๑) นักเรียนมีส่วนร่วมในการแข่งขันทักษะทางวิชาการตามศักยภาพของตนเอง 
  ๒) นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติและผลงานของสุนทรภู่ 
  ๓) นักเรียนเห็นคุณค่าของการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทยผ่านผลงานของสุนทรภู่ 
  ๔) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ 
 
๔. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
 ๔.๑ ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ือเตรียมงานและวางแผนการจัดกิจกรรม 
 ๔.๒ คัดเลือกคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทยในรายการแข่งขันต่าง ๆ 
 ๔.๓ ด าเนินการขออนุมัติกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๔.๔ ติดต่อขอใช้สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ และอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ด าเนินกิจกรรม 
 ๔.๕ จัดท าวัสดุ-อุปกรณ์ส าหรับใช้ในการแข่งขันทักษะภาษาไทยในรายการแข่งขันต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑) กระดาษ A๔ ส าหรับการแข่งขันแต่งค าประพันธ์ 
  ๒) บทประพันธ์ส าหรับการแข่งขันอ่านท านองเสนาะ 
  ๓) บทประพันธ์ส าหรับการแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการจากผลงานของสุนทรภู่ 
  ๔) ค าถามและกระดานคะแนนส าหรับการแข่งขันตอบปัญหาประวัติและผลงานสุนทรภู่ 
 ๔.๖ จัดท าประกาศเกียรติคุณบัตรและจัดเตรียมของรางวัล 
 ๔.๗ ด าเนินกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๔.๘ จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจและด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๔.๙ ประชุมสรุปกิจกรรมและจัดท าเอกสารสรุปโครงการ 
 
๕. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    ภาษาไทยเพ่ือเตรียมงานและ 
    วางแผนการจัดกิจกรรม    
 

 
 

๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 
 

 
 
นายนวพล สาธุชน 
 
 

 
 
  นางณิชาภัทร 
     โชติกาญจนเรือง 



กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๒. คัดเลือกคณะกรรมการตัดสิน 
    การแข่งขันทักษะภาษาไทยใน 
    รายการแข่งขันต่าง ๆ    
๓. ด าเนินการขออนุมัติกิจกรรม 
๔. ติดต่อขอใช้สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์  
    เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ และอ่ืน ๆ 
๕. จัดท าวัสดุ-อุปกรณ์ส าหรับใช้ใน 
    การแข่งขันทักษะภาษาไทยใน 
    รายการแข่งขันต่าง ๆ   
๖. จัดท าประกาศเกียรติคุณบัตรและ 
    จัดเตรียมของรางวัล 

 
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 
 

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
นายนวพล สาธุชน 
  

 
 
 
 
นางณิชาภัทร 
     โชติกาญจนเรือง 

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. แข่งขันแต่งค าประพันธ์ 
๒. แข่งขันอ่านท านองเสนาะ 
๓. แข่งขันวาดภาพตามจินตนาการ 
    จากผลงานของสุนทรภู่ 
๔. แข่งขันตอบปัญหาประวัติและ 
    ผลงานของสุนทรภู่ 

 
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 

 
 
 
นายนวพล สาธุชน 
 

 
 
 
นางณิชาภัทร 
     โชติกาญจนเรือง 

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๑. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 
๒. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและ 
    ประเมินผลความพึงพอใจ 

 
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 

 
นางสาวภัทรวรรณ 
             สุทธิชาต ิ
 

 
 นางสาวปรารถนาภรณ์ 
                         บ่องาม   

ขั้นสรุปเพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป (A) 
๑. ประชุมสรุปงาน 
๒. จัดท าเอกสารสรุปโครงการ 

 
๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 
 

นายนวพล สาธุชน 

 
 

นางณิชาภัทร 
     โชติกาญจนเรือง 

 
๖. งบประมาณ 

ที ่ รายการที่ต้องใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ประเภท ลักษณะ งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 
๑ กระดาษประกาศเกียรติคุณบัตร ๔๐๐ - - ๔๐๐ - 
๒ แฟ้มเอกสาร ๘๐๐ - - ๘๐๐ - 
๓ สมุดจดงาน ๒๐๐ - - ๒๐๐ - 
๔ ปากกาลูกลื่น ๖๐๐ - - ๖๐๐ - 

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



๗. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

๗.๑ ร้อยละของนักเรียนที่มี 
ส่วนร่วมในการแข่งขันทางวิชาการ 

๘๕ - ตรวจสอบจากเอกสาร 
  การสมัครเข้าแข่งขัน 

- เอกสารการสมัคร 
  เข้าแข่งขัน 

๗.๒ ร้อยละของนักเรียนที่เห็น
คุณค่าของการศึกษาภาษาและ
วรรณคดีไทย 

๙๐ - สัมภาษณ์/สอบถาม 
 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

๗.๓ ร้อยละของความพึงพอใจ 
ที่นักเรียนมีต่อการจัดกิจกรรม 

๙๕ - สัมภาษณ์/สอบถาม 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ นักเรียนมีส่วนร่วมในการแข่งขันทักษะทางวิชาการตามศักยภาพของตนเอง 
 ๘.๒ นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติและผลงานของสุนทรภู่ 
 ๘.๓ นักเรียนเห็นคุณค่าของการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทยผ่านผลงานของสุนทรภู่ 
 
 
 

ลงชื่อ ______________________________ ผู้เสนอโครงการ 
 (นายนวพล  สาธุชน)  
 ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
   
   

ลงชื่อ พ.อ.อ. _______________________ ผู้พิจารณาเห็นชอบโครงการ 
 (อ านวย  โพธิ์วัน)  
 ต าแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   
   

พิจารณา  
       อนุมัติโครงการ  

       ไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจาก ____________________________________ 
   

ลงชื่อ ______________________________  
 (นายวิศรุต  แท้ประสาทสิทธิ์)  
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา  

 
   



 
โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 

 
ชื่อโครงการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  
  เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางมาตรฐานสากล 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ  
  สนองยุทธศาสตร์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๑ 
  สนองกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลยุทธ์ที ่๑ 
  สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑ 
  ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวปรารถนาภรณ์  บ่องาม 
ระยะเวลาด าเนินการ สิงหาคม ๒๕๖๒  
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยวันที่ ๑๘ สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
และเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงค านวณการเกิดสุริยุปราคาที่ต าบล
หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๑๑ โดยไม่คลาดเคลื่อนแม้แต่วินาทีเดียว 
ซึ่งเป็นการพิสูจน์ผลการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจยิ่งของประเทศไทย  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา จึงจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ โดยมีกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ของนักเรียน พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์  
มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้จริง 
 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยด้วยตนเอง  
๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการท างานและอยู่กับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 
  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๙๐ 



 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ิมมากขึ้น มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
 และมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 
๔. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
 ๔.๑ แต่งตั้งคณะท างานและประชุมมอบหมายงาน  

๔.๒ ก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมและเกณฑ์การตัดสิน  
๔.๓ เชิญวิทยากร  
๔.๔ ประชาสัมพันธ์ให้คณะครูและนักเรียนทราบ 
๔.๕ จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์  
๔.๖ ด าเนินการจัดกิจกรรม  
๔.๗ ติดตาม ประเมินผล  
๔.๘ ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 
๔.๙ สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
๕. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. แต่งตั้งคณะท างานและประชุม 
    มอบหมายงาน 
๒. ก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม 
    และเกณฑ์การตัดสิน 

 
 

กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 
 
นางสาวปรารถนาภรณ ์
              บ่องาม 

 
 
นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. เชิญวิทยากร 
๒. ประชาสัมพันธ์ให้คณะครูและ 
    นักเรียนทราบ 
๓. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ 
๔. ด าเนินการจัดกิจกรรม 

 
 
๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 

 
 
นางสาวปรารถนาภรณ ์
              บ่องาม 

 
 
นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๑. ติดตาม ประเมินผล 

 
๑๙-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 
นางสาวปรารถนาภรณ ์
              บ่องาม 

 
นางณิชาภัทร  
         โชติกาญจนเรือง 

ขั้นสรุปเพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป (A) 
๑. ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 
๒. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
๒๖-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 
นางสาวปรารถนาภรณ ์
              บ่องาม 

 
นายนวพล  สาธุชน 

 
 
 



๖. งบประมาณ 

ที ่ รายการที่ต้องใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ประเภท ลักษณะ งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 
๑ ค่าตอบแทนวิทยากร ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - - - 
๒ วัสดุในการด าเนินกิจกรรม ๕๐๐ - - ๕๐๐ - 

รวมงบประมาณ ๑,๕๐๐ ๑,๐๐๐ - ๕๐๐ - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๕๐๐ (หนึ่งพันห้าร้อยบาท) 

 
๗. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๗.๑ ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม 
กิจกรรม 

๙๕ - ตรวจสอบจากเอกสาร 
  การลงทะเบียน 

- เอกสารการ   
  ลงทะเบียน 

๗.๒ ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มมากข้ึน 
มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง และมีทักษะในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 

๗๕ - สัมภาษณ์/สอบถาม 
 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ นักเรียนมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ิมมากข้ึน 

๘.๒ นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยด้วยตนเอง  
๘.๓ นักเรียนมีทักษะในการท างานและอยู่กับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 
 
 

ลงชื่อ ______________________________ ผู้เสนอโครงการ 
 (นางสาวปรารถนาภรณ์  บ่องาม)  
 ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
   
   

ลงชื่อ พ.อ.อ._________________________ ผู้พิจารณาเห็นชอบโครงการ 
 (อ านวย  โพธิ์วัน)  
 ต าแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   
   
   



พิจารณา  
       อนุมัติโครงการ  

       ไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจาก________________________________________ 
   

ลงชื่อ ______________________________  
 (นายวิศรุต  แท้ประสาทสิทธิ์)  
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา  

 



 
โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 

 
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพงานการเงินและบัญชี และงานพัสดุ 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ  
  สนองยุทธศาสตร์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
  สนองกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลยุทธ์ที่ ๔ 
  สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑ 
  ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๒ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวปรารถนาภรณ์  บ่องาม 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒  
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเป็นหน่วยงานย่อยซึ่งต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี พัสดุและงานธุรการ 
การบริหารงานดังกล่าวต้องด าเนินไปตามระเบียบ ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ แต่จาก
การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาพบว่าครูมีหน้าที่หลักคืองานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งานการเงินและ
พัสดุเป็นงานพิเศษที่ต้องรับผิดชอบเพ่ิมเติม ผู้รับผิดชอบต้องด าเนินการจัดท าหลังเวลาราชการท าให้การ
ปฏิบัติงานล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบันและเจ้าหน้าที่ขาดความมั่นใจ อีกทั้งการปฏิบัติงานต้องติดต่อประสานงาน
กันระหว่างเจ้าหน้าที่ธุรการและงานบริหารอ่ืน ๆ ในหน่วยงาน เพ่ือประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ โรงเรียนบ้านแป้งวิทยาจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพงานการเงินและบัญชี และงาน
พัสดุ เพ่ือพัฒนาระบบการท างาน ซึ่งประกอบด้วยงานการเงินและบัญชี และงานพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ือสนับสนุนงานของทุกกลุ่มงาน/ฝ่าย ให้สามารถด าเนินไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือตรวจสอบระบบงานการเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียนให้ด าเนินการอย่างถูกต้องเป็น 
       ปัจจุบัน 
 ๒.๒ เพ่ือพัฒนาระบบงานธุรการ การเงินและพัสดุของโรงเรียน และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง 
       สัมพันธ์กัน 
 
 
 



๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ    

 ๑) ระบบงานการเงิน การบัญชี และพัสดุของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบัน      
     และสามารถตรวจสอบได้ในระดับดี 
 ๒) ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชีและ 
     พัสดุได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพสูงสูด    
     ในระดับด ี
๓.๒  ด้านคุณภาพ 

โรงเรียนบ้านแป้งวิทยามีระบบงานการเงิน การบัญชี และพัสดุที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน        
มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ 

 
๔. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
 ๔.๑ ขั้นเตรียมการ (P) 
  ๔.๑.๑ ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษาและสพฐ. ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  ๔.๑.๒ ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  
  ๔.๑.๓ ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
  ๔.๑.๔ จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
 ๔.๒ ขั้นด าเนินการ (D) 
  ๔.๒.๑ ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
  ๔.๒.๒ ด าเนินงานตามโครงการฯ  
   (๑) กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงิน 
    - งานตรวจสอบการเงินทุกครั้งที่มีการรับ-จ่าย 
    - งานตรวจสอบเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
   (๒) กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ 
    - งานตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
    - งานทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ 
    - งานซ่อมบ ารุงสื่อเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ของสถานศึกษา 
 ๔.๓ ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
  ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวก 
 ในการด าเนินกจิกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด               
 ๔.๔ ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
  ๔.๔.๑ สรุปประเมินโครงการฯ 
  ๔.๔.๒ จัดท ารายงานโครงการฯ น าเสนอฝ่ายบริหาร 
 
 
 



๕. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. ศึกษานโยบายของโรงเรียน  
    เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา และ สพฐ.  
    ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
๒. ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ  
    ในปีทีผ่่านมา  
๓. ศึกษาบริบทและสภาพความ   
    เป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
๔. จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่าย 
    บริหาร 

 
 
 
 

ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
นางสาวสมใจ 
            ดนตรีเสนาะ 

 

 
 
 
นางสาวปรารถนาภรณ ์
                   บ่องาม 

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจง 
    โครงการฯและมอบหมายงาน 
๒. ด าเนินงานตามโครงการฯ  
    ๒.๑ พัฒนาระบบงานการเงิน 
       - งานตรวจสอบการเงินทุกครั้ง 
         ที่มีการรับ-จ่าย 
       - งานตรวจสอบเมื่อสิ้น 
         ปีงบประมาณ 
    ๒.๒ พัฒนาระบบงานพัสดุ 
       - งานตรวจสอบการจัดซื้อ/ 
         จัดจ้าง 
       - งานทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ 
       - งานซ่อมบ ารุงสื่อเทคโนโลย ี
         และครุภัณฑ์ของสถานศึกษา 

 
ตุลาคม ๒๕๖๑ –  
กันยายน ๒๕๖๒ 

 
 
 

ตุลาคม ๒๕๖๑ –  
กันยายน ๒๕๖๒ 

 
 
 

ตุลาคม ๒๕๖๑ –  
กันยายน ๒๕๖๒ 

 
นางสาวสมใจ 
            ดนตรีเสนาะ 
 
 
 
 
นางสาวสมใจ 
            ดนตรีเสนาะ 
 
 
 
 
 

นายวัฒนพงศ์ เชาว์โน 
 

 
นางสาวสมใจ 
            ดนตรีเสนาะ 
 
 
 
 
นางสาวปรารถนาภรณ ์
                   บ่องาม 
 
 
 
 
นางสาวปรารถนาภรณ ์
                   บ่องาม 

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๑. นิเทศติดตาม การด าเนินงานและ 
    อ านวยความสะดวกในการด าเนิน 
    กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป 
    ตามงานที่โครงการฯ ก าหนด 

 
ตุลาคม ๒๕๖๑ –  
กันยายน ๒๕๖๒ 

 
นางสาวสมใจ 
            ดนตรีเสนาะ 
 

 
นางสาวสมใจ 
            ดนตรีเสนาะ 
 

ขั้นสรุปเพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป (A) 
๑. ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 
๒. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
กันยายน ๒๕๖๒ 

 
นางสาวสมใจ 
            ดนตรีเสนาะ 

 
นายนวพล สาธุชน 

 
 



๖. งบประมาณ 

ที ่ รายการที่ต้องใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ประเภท ลักษณะ งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 
๑ สมุกปกแข็งมุมมัน ๙๐๐ - - ๙๐๐ - 
๒ เอกสารในการด าเนินงาน ๖๐๐ - - ๖๐๐ - 
๓ แฟ้มเอกสาร ๕๐๐ - - ๕๐๐ - 

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

 
๗. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๗.๑ ร้อยละของครูและบุคลากรที่
พึงพอใจระบบงานการเงิน การ
บัญชี และงานพัสดุของโรงเรียนใน
ระดับดีข้ึนไป 

๙๐ - สัมภาษณ์/สอบถาม 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

๗.๒ ร้อยละของครูและบุคลากรที่
ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับงานการเงิน
การบัญชี และพัสดุได้อย่างรวดเร็ว
และเป็นปัจจุบัน ถูกต้องตาม
ระเบียบและเกิดประสิทธิภาพสูงสูด
ในระดับดี 

๑๐๐ - สัมภาษณ์/สอบถาม 
 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยามีระบบงานการเงิน การบัญชี และพัสดุถูกต้อง เป็นปัจจุบันมีประสิทธิภาพ 
และสามารถตรวจสอบได้ 
 
 

ลงชื่อ ______________________________ ผู้เสนอโครงการ 
 (นางสาวเสาวลักษณ์  รอบรู้ )  
 ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง  
   
   

ลงชื่อ  
พ.อ.อ. ________________________ 

ผู้พิจารณาเห็นชอบโครงการ 

 (อ านวย  โพธิ์วัน)  
 ต าแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   
   



พิจารณา  
       อนุมัติโครงการ  

       ไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจาก________________________________________ 
   

ลงชื่อ ______________________________  
 (นายวิศรุต  แท้ประสาทสิทธิ์)  
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา  

 
 



 
โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 

 
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพงานธุรการและงานสารบรรณ 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ  
  สนองยุทธศาสตร์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
  สนองกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลยุทธ์ที่ ๔ 
  สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑ 
  ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๒ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวเสาวลักษณ์  รอบรู้ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒  
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์สถานศึกษา
ต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ในปัจจุบันจะลดระบบงานเอกสารลงและใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้นเป็นไป ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
เกิดประสิทธิผลต่อองค์กรและเพ่ือให้งานเป็นระบบ สามารถค้นหาได้สะดวกรวดเร็วจึงได้กิจกรรมส่งเสริม
ประสิทธิภาพงานธุรการและงานสารบรรณนี้ขึ้น 
 งานธุรการ เป็นงานที่ส าคัญและจ าเป็นงานหนึ่งในสถานศึกษา ซึ่งมีหน้าที่หลักในการรวบรวม
ข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ การปฏิบัติ งานด้านสารบรรณ การ
ลงทะเบียนรับ–ส่งหนังสือการโต้ตอบหนังสือราชการ และหนังสือที่มาถึงสถานศึกษาจากองค์กร หน่วยงาน
ต่าง ๆ รวมถึง การจัดเก็บและท าลายหนังสือ นอกจากนี้ยังเป็นงานให้การบริการ ประสาน ส่ งเสริม 
สนับสนุน การอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการด าเนินงานของสถานศึกษา ให้ด าเนินไปด้วยความสะดวก
ราบรื่นรวดเร็ว และมีความคล่องตัวในการบริหารงาน สามารถจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตาม
หลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้น ความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่สามารถ
ตรวจสอบได้ และการดูแลระเบียบแบบแผนของทางราชการให้เป็นตัวช่วยส่งเสริม อ านวยความสะดวกใน
การท างานให้กลุ่มงานต่าง ๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาที่วางไว้ จึงต้องเป็นผู้คอยช่วยเหลือ 
แนะน าให้กับกลุ่มงานต่าง ๆ สามารถประยุกต์ระเบียบและแนวปฏิบัติที่ทางราชการก าหนดเข้ากับงานของ
สถานศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนั้นจึงจ าเป็นที่โรงเรียนจะต้องมีการบริหารจัดการ และพัฒนา
ระบบงานธุรการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบแบบแผน 
 



๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือให้การด าเนินงานสารบรรณเป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๒ เพ่ือพัฒนาระบบงานสารบรรณให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสามารถค้นหาหนังสือราชการ
รวมถึงการจัดเก็บหนังสือได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ    

 ๑) ร้อยละ ๑๐๐ โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเอกสารได้เป็นปัจจุบัน 
 ๒) ร้อยละ ๑๐๐ การรับ – โต้ตอบหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓) ร้อยละ ๑๐๐ การจัดเก็บเอกสารของทางราชการเป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหา 
๓.๒  ด้านคุณภาพ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมีความพึงพอใจใน
การรับบริการของงานสารบรรณโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 

 
๔. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
 ๔.๑ ประชุมคณะกรรมการวางแผนการจัดซื้อ/จัดหาและเสนอโครงการต่อฝ่ายบริหาร     
 ๔.๒ ส ารวจวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ต้องการใช้ในงานธุรการและงานสารบรรณ 
 ๔.๓ ด าเนินการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในงานธุรการและงานสารบรรณ 
 ๔.๔ พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารให้สะดวกและง่ายต่อการค้นหา 
 ๔.๕ ติดตามและสรุปผลการให้บริการงานธุรการและงานสารบรรณ 
 
๕. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. ประชุมคณะครูวางแผนการ 
    จัดซื้อ/จัดหา   
๒. เสนอโครงการต่อฝ่ายบริหาร 

 
 

ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 
 
นางสาวเสาวลักษณ์  
                   รอบรู้ 

 

 
นางภาราดา  เอมอินทร ์

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ 
๒. ด าเนินการจัดซื้อจัดหาวัสดุ 
    อุปกรณ์ในงานธุรการและงาน 
    สารบรรณ 
๓. พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารให้ 
    สะดวกและง่ายต่อการค้นหา 

 
พฤศจิกายน –  

ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 
นางสาวเสาวลักษณ์  
                   รอบรู้ 

 
นางภาราดา  เอมอินทร ์

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๑. แบบบันทึกการรับ-ตอบโต้หนังสือ    
    ราชการ 

 
มกราคม –  

กันยายน ๒๕๖๒  

 
นางสาวเสาวลักษณ์  
                   รอบรู้ 

 
นางภาราดา  เอมอินทร ์



กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๒. แบบประเมินความพึงพอใจงาน 
    ธุรการและงานสารบรรณ 

 
มกราคม –  

กันยายน ๒๕๖๒  

 
นางสาวเสาวลักษณ์  
                   รอบรู้ 

 
นางภาราดา  เอมอินทร ์

ขั้นสรุปเพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป (A) 
๑. ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 
๒. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
กันยายน ๒๕๖๒ 

 
นางสาวเสาวลักษณ์  
                   รอบรู้ 

 
นางภาราดา  เอมอินทร ์

 
๖. งบประมาณ 

ที ่ รายการที่ต้องใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ประเภท ลักษณะ งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 
๑ กระดาษ A๔ (๘๐ แกรม) ๒,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ - 
๒ หมึกเครื่องพิมพ์ brother ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ - 
๓ แฟ้มเอกสาร ๕๐๐ - - ๕๐๐ - 

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

 
๗. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๗.๑ ร้อยละของโรงเรียนมีการ
พัฒนาระบบเอกสารได้เป็นปัจจุบัน 

๑๐๐ - สัมภาษณ์/สอบถาม 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

๗.๒ ร้อยละของการรับ – โต้ตอบ
หนังสือราชการของโรงเรียนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๐๐ - สัมภาษณ์/สอบถาม 
 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

๗.๓ ร้อยละของการจัดเก็บเอกสาร
ของทางราชการเป็นระบบ ง่ายต่อ
การค้นหา 

๙๐ - สัมภาษณ์/สอบถาม 
 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ ระบบงานธุรการของโรงเรียนมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 ๘.๒ ระบบงานธุรการของโรงเรียนจัดได้เป็นระบบสะดวกต่อการจัดเก็บ อ้างอิง และค้นหาเอกสาร 
 ๘.๓ โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศถูกต้องเป็นระบบ เพ่ือการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

ลงชื่อ ______________________________ ผู้เสนอโครงการ 
 (นางสาวเสาวลักษณ์  รอบรู้ )  
 ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง  



   
   

ลงชื่อ พ.อ.อ. ________________________ ผู้พิจารณาเห็นชอบโครงการ 
 (อ านวย  โพธิ์วัน)  
 ต าแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   
   

พิจารณา  
       อนุมัติโครงการ  

       ไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจาก________________________________________ 
   

ลงชื่อ ______________________________  
 (นายวิศรุต  แท้ประสาทสิทธิ์)  
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา  

 
 



 
โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 

 
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ  
  สนองยุทธศาสตร์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๖ 
  สนองกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลยุทธ์ที ่๔ 
  สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑ 
  ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๒ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ  นายวัฒนพงศ์  เชาว์โน 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒  
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ หมวด ๔ มาตรา ๒๒ – ๓๐ สรุปความได้
ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ จึงต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ครูต้องจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือสร้างการเรียนรู้ การจัดการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ มีการ
วัดและประเมินผลอย่างเหมาะสม สื่อการเรียนการสอน นับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญมากประการหนึ่งใน
กระบวนการเรียนการสอน นอกเหนือจากตัวผู้สอน ผู้เรียน และเทคนิควิธีการต่าง ๆ บทบาทของสื่อการ
เรียนการสอน ก็คือ เป็นตัวกลางหรือพาหนะ หรือเครื่องมือ หรือช่องทางที่ใช้น าเรื่องราว ข้อมูลความรู้หรือ
สิ่งบอกกล่าว (Information) ของผู้ส่งสารหรือผู้สอนไปสู่ผู้รับหรือผู้เรียน เพ่ือท าให้การเรียนรู้หรือการเรียน
การสอนบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่วางไว้ได้เป็นอย่างดี 

ในปัจจุบัน โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา ยังไม่ได้มีการใช้สื่อดังกล่าวข้างต้นกับนักเรียนในระดับที่
เหมาะสม จึงจัดท ากิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน เพ่ือจัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน ส าหรับ
น าไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดทักษะ ความเข้าใจ และแรงจูงใจในการ
เรียนของผู้เรียน 
 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีความเหมาะสมและมีคุณภาพมาใช้
พัฒนาการเรียนการสอน 

๒.๒ เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 



๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 
  ๑) นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจในการใช้สื่อการเรียนการสอนประกอบการจัด 
      กิจกรรมการเรียนรู้ 
  ๒) ครูร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจในการใช้สื่อการเรียนการสอนประกอบการจัด     
                        กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
  ๑) นักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้สื่อการเรียนการสอนประกอบการจัดกิจกรรม 
               การเรียนรู้ในระดับมากท่ีสุด 
  ๒) ครูมีความพึงพอใจในการใช้สื่อการเรียนการสอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
      ในระดับมากท่ีสุด 
 
๔. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
 ๔.๑ ประชุมคณะครูวางแผนการจัดซื้อ/จัดหา   
  ๔.๒ เสนอโครงการต่อฝ่ายบริหาร 
 ๔.๓ มอบหมายงาน 
 ๔.๔ ส ารวจความต้องการพ้ืนฐานในการใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู 
 ๔.๕ ด าเนินการจัดซ้อสื่อการเรียนรู้แบบส าเร็จรูป 
 ๔.๖ ครูน าสื่อการเรียนรู้ไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับนักเรียน 
 ๔.๗ ติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ 
 ๔.๘ ประชุมสรุปผลการด าเนินการ 
 ๔.๙ สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 
๕. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. ประชุมคณะครูวางแผนการจัดซื้อ/ 
    จัดหา   
๒. เสนอโครงการต่อฝ่ายบริหาร 
๓. มอบหมายงาน 

 
ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 
นายวัฒนพงศ์ เชาว์โน 

 
นางณิชาภัทร   
        โชติกาญจนเรือง 

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. ส ารวจความต้องการพ้ืนฐานในการ 
    ใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมการ 
    เรียนรู้ของครู 
๒. ด าเนินการจัดซ้อสื่อการเรียนรู้ 
    แบบส าเร็จรูป 
       

 
 
 

ตุลาคม ๒๕๖๑ - 
กันยายน ๒๕๖๒ 

 
 
 
นายวัฒนพงศ์ เชาว์โน 
 

 
 
 
นางณิชาภัทร    
        โชติกาญจนเรือง 



กิจกรรมด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
๓. ครูน าสื่อการเรียนรู้ไปใช้ประกอบ 
    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับ 
    นักเรียน 

 
ตลุาคม ๒๕๖๑ - 
กันยายน ๒๕๖๒ 

 
นายวัฒนพงศ์ เชาว์โน 
 

 
นางณิชาภัทร    
        โชติกาญจนเรือง 

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๑. ติดตามการด าเนินงานเป็นระยะ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ - 
กันยายน ๒๕๖๒ 

นายวัฒนพงศ์ เชาว์โน 
นางณิชาภัทร 
        โชติกาญจนเรือง 

ขั้นสรุปเพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป (A) 
๑. ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 
๒. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
กันยายน ๒๕๖๒ 

 
นายวัฒนพงศ์ เชาว์โน 

 
นายนวพล สาธุชน 

 
๖. งบประมาณ 

ที ่ รายการที่ต้องใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ประเภท ลักษณะ งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 
๑ ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ส าเร็จรูป ๓๐,๐๐๐ - - ๓๐,๐๐๐ - 

รวมงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ - - ๓๐,๐๐๐ - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ (สามหม่ืนบาทถ้วน) 

 
๗. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๗.๑ ร้อยของครูมีความพึงพอใจใน 
      การใช้สื่อการเรียนการสอน 
      ประกอบการจัด กิจกรรมการ 
      เรียนรู ้

๙๐ - สัมภาษณ์/สอบถาม 
 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

๗.๒ ร้อยละของนักเรียนมีความพึง 
       พอใจในการใช้สื่อการเรียน 
       การสอนประกอบการจัด 
       กิจกรรมการเรียนรู้ 

๙๐ - สัมภาษณ์/สอบถาม 
 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๘.๑  โรงเรียนมีสื่อการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพเพ่ือใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
 ๘.๒  ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้สื่อการเรียนการสอนประกอบการจัดกิจกรรมการ         
                 เรียนรู้ในระดับมากที่สุด 
 
 

ลงชื่อ ______________________________ ผู้เสนอโครงการ 
 (นายวัฒนพงศ์  เชาว์โน)  
 ต าแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  



   
   

ลงชื่อ  
พ.อ.อ. ________________________ 

ผู้พิจารณาเห็นชอบโครงการ 

 (อ านวย  โพธิ์วัน)  
 ต าแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   
   

พิจารณา  
       อนุมัติโครงการ  

       ไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจาก________________________________________ 
   

ลงชื่อ ______________________________  
 (นายวิศรุต  แท้ประสาทสิทธิ์)  
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา  

 



 
โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 

 
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ  
  สนองยุทธศาสตร์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
  สนองกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลยุทธ์ที่ ๔ 
  สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑ 
  ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๒ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ  นายพงศ์นารถ  จันทร์ภาภาส 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒  
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่โรงเรียนบ้านแป้งวิทยาได้จัดท าโครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
ท าให้สถานศึกษาสามารถช่วยเหลือ ผู้เรียนด้านการเรียน ด้านสุขภาพกาย  สุขภาพจิตและสภาพแวดล้อม
ทางสังคมอย่างทั่วถึงผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาป้องกันแก้ไขปัญหาทั้งด้านการเรียนรู้และ
ความสามารถพิเศษผู้เรียนได้รู้รักตนเองซึ่งประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง ในปัจจุบันเป็นที่ตระหนักดีว่า
สังคมได้แปรเปลี่ยนไปมาก ส่งผลให้ผู้เรียนต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องอันก่อให้เกิดปัญหา
ติดตามมาส าหรับผู้เรียนที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน  การแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือการป้องกันมิให้ปัญหาเกิดขึ้น  
ด้วยเหตุนี้โรงเรียนบ้านแป้งวิทยาจึงได้ตระหนักถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้เรียน ให้สามารถด ารงชีวิตด้วยวิถีและปัญญา  ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าต่อตนเองและสังคม
และปลอดภัยจากวิกฤตทั้งมวล  สถานศึกษาจึงจัดท าโครงการ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นโครงการ
ต่อเนื่อง 
 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยมีกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือที่มี
คุณภาพได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ 
 ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมส่งเสริมให้ครูประจ าชั้นบุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานและ
องค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 ๒.๓ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้ง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 



๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ    

 ๑) ผู้เรียนจ านวน ๗๐ คนได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
     และสภาพแวดล้อมทางสังคมอย่างทั่วถึง 
 ๒) ผู้เรียนจ านวน ๗๐ คน ได้รับการส่งเสริมพัฒนาป้องกันแก้ไขปัญหาทั้งด้านการเรียนรู้ 
     และความสามารถพิเศษ 
 ๓) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ได้รู้รักตนเอง สามารถปรับตัวมีทักษะทางด้านสังคมและอยู่ใน 
     สังคมได้อย่างมีความสุข 
๓.๒  ด้านคุณภาพ 

ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  เป็นคนดี  คนเก่งและสามารถอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

 
๔. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
 ๔.๑ ศึกษานโยบายและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     
 ๔.๒ ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงเพ่ือสร้างความตระหนักและความเข้าใจกับบุคลากร 
 ๔.๓ ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 ๔.๔ นิเทศติดตามผลและอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานเป็นระยะ 
 ๔.๕ รายงานผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงาน 
 
๕. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. ศึกษานโยบายของสถานศึกษา  
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสพฐ. ในส่วน
ที่เก่ียวข้องกับโครงการฯ 
๒. ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ  
ในปีที่ผ่านมา  
๓. ศึกษาบริบทและสภาพความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
๔. จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่าย
บริหาร 
๕. ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจง
โครงการฯและมอบหมายภาระงาน 

 
 

ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 
 
นายพงศ์นารถ  
           จันทร์ภาภาส 

 

 
นางเพ็ชรา อธิวาสนพงศ์ 

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. ด าเนินงานตามโครงการฯ 
๒. สร้างความตระหนักและความ
เข้าใจกับบุคลากร 

 
พฤศจิกายน –  

ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 
นายพงศ์นารถ  
           จันทร์ภาภาส 

 
นางเพ็ชรา อธิวาสนพงศ์ 



กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
ขั้นด าเนินการ (D) 
๓. ด าเนินการตามระบบดูแลช่วย 
เหลือผู้เรียนดังนี้ 
    ๓.๑) กิจกรรมรู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
       (๑) ศึกษาและรวบรวมข้อมูล   
    พ้ืนฐานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล   
    จัดเตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูล 
    ผู้เรียนรายบุคคล 
       (๒) หาข้อมูลเพิ่มเติมโดยน า 
    เครื่องมือไปใช้ในการเก็บข้อมูล 
    และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
       (๓) เก็บรวบรวมข้อมูลอย่าง 
    เป็นระบบและวิเคราะห์ข้อมูล 
    ๓.๒) กิจกรรมการคัดกรองผู้เรียน 
       (๑) ด าเนินการคัดกรองผู้เรียน 
    ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
        (๒) สรุปผลการจ าแนกผู้เรียน 
    เป็นกลุ่ม 
    ๓.๓) กิจกรรมการส่งเสริมผู้เรียน 
       (๑) เยี่ยมบ้าน 
       (๒) จัดกิจกรรมโฮมรูม 
       (๓) สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 
    บ้านกับสถานศึกษา 
       (๔) ประชุมผู้ปกครอง 
       (๕) จดหมายข่าว 
       (๖) จัดกิจกรรมพัฒนาให้ 
     เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน 
    ๓.๔) กิจกรรมการป้องกัน
ช่วยเหลือ  
       (๑) ให้ค าปรึกษา 
       (๒) ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น 
    ๓.๕) กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 
       (๑) ประสานความร่วมมือกับ 
    ผู้ปกครองในการช่วยเหลือแก้ไข 
 

 
 
 
 
 
 

ตุลาคม ๒๕๖๑ –  
กันยายน ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม ๒๕๖๑ –  
กันยายน ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 

ตุลาคม ๒๕๖๑ –  
กันยายน ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม ๒๕๖๑ –  
กันยายน ๒๕๖๒ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
นายนวพล สาธุชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครูประจ าช้ันทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
นายพงศ์นารถ  
           จันทร์ภาภาส 
 
 
 
 
 
 
 
นายพงศ์นารถ  
           จันทร์ภาภาส 

 
 
 
 
 
 
นางณิชาภัทร  
     โชติกาญจนเรือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางเพ็ชรา อธิวาสนพงศ์ 
 
 
 
 
 
 
 
นางเพ็ชรา อธิวาสนพงศ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางเพ็ชรา อธิวาสนพงศ์ 



กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
    ๓.๖) กิจกรรมการส่งต่อ 
    ด าเนินการส่งต่อภายในไปยัง
บุคคลหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กรณีมี
ปัญหา 

 
ตุลาคม ๒๕๖๑ –  
กันยายน ๒๕๖๒ 

 

 
นายพงศ์นารถ  
           จันทร์ภาภาส 

 
นางเพ็ชรา อธิวาสนพงศ์ 

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๑. นิเทศติดตามผลและอ านวยความ 
    สะดวกในการด าเนินงานเป็น 
    ระยะ 

 
มกราคม –  

กันยายน ๒๕๖๒  

 
นายพงศ์นารถ  
           จันทร์ภาภาส 

 
นางเพ็ชรา อธิวาสนพงศ์ 

ขั้นสรุปเพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป (A) 
๑. ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 
๒. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
กันยายน ๒๕๖๒ 

 
นายพงศ์นารถ  
           จันทร์ภาภาส 

 
นางเพ็ชรา อธิวาสนพงศ์ 

 
๖. งบประมาณ 

ที ่ รายการที่ต้องใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ประเภท ลักษณะ งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 
๑ ค่าน้ ามันเดินทางเยี่ยมบ้านนักเรียน ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ - - 
๒ ค่าเอกสารประกอบกิจกรรม ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ - 

รวมงบประมาณ ๓,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๐๐๐ (สามพันบาท) 

 
๗. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๗.๑ ร้อยละผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

๙๐ - สัมภาษณ์/สอบถาม 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

๗.๒ ร้อยละของผู้เรียนที่ออก
กลางคันลดลงจากปีท่ีผ่านมา 

๕ - ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

- แบบบันทึก 
 

๗.๓ ร้อยละของผู้ปกครองที่ 
พึงพอใจต่อการด าเนินงานระบบ 
ดูช่วยเหลือผู้เรียน 

๙๐ - สัมภาษณ์/สอบถาม 
 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้ง
ทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 ๘.๒ สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
 ๘.๓ สถานศึกษาได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 



 ๘.๔ ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจและมีความเชื่อมั่นในการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 

ลงชื่อ ______________________________ ผู้เสนอโครงการ 
 (นางสาวเสาวลักษณ์  รอบรู้ )  
 ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง  
   
   

ลงชื่อ  
พ.อ.อ. ________________________ 

ผู้พิจารณาเห็นชอบโครงการ 

 (อ านวย  โพธิ์วัน)  
 ต าแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   
   

พิจารณา  
       อนุมัติโครงการ  

       ไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจาก________________________________________ 
   

ลงชื่อ ______________________________  
 (นายวิศรุต  แท้ประสาทสิทธิ์)  
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา  

 
 



 
โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 

 
ชื่อโครงการ โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ  
  สนองยุทธศาสตร์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่๑ 
  สนองกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลยุทธ์ที่ ๑ 
  สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๓ 
  ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอภิรดี   ธูปหอม 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒  
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันแนวโน้มด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนอยู่ในระดับต่ าลง 
พบว่าเนื่องจากมีสื่อและเทคโนโลยีเข้ามาเผยแพร่และมีอิทธิพลในชีวิตประจ าวันของนักเรียนและมีครู
บางส่วนเท่านั้นที่ปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียน รวมทั้งขาดความร่วมมือกันระหว่างบ้าน โรงเรียน และ
ชุมชน ในการปลูกฝังคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ถ้าไม่รีบแก้ไขนักเรียนอาจสร้างปัญหาให้ครอบครัว โรงเรียน 
ชุมชนและสังคมได้ โดยทุกฝ่ายต้องร่วมกันจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์
สุจริต ความกตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเสียสละเพ่ือส่วนรวม  การใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้แก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียน
ปฏิบัติตนจนเป็นกิจนิสัยชีวิตประจ าวัน โครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติที่เน้นให้ผู้เรียนคู่คุณธรรม และมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ.   
 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยาได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณภาพของครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ จึงได้จัดให้มีโครงการโรงเรียนวิถีพุทธขึ้น 
  
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 ๒.๒ เพ่ือลดปัญหาสังคมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว 
โรงเรียน ท้องถิ่น และชุมชน 
 
 



๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 
  ๑) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีวินัย ความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้น  
  ๒) ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
  ๑) นักเรียนมีวินัย ความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้น 
 
๔. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
 ๔.๑ ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อชี้แจงและท าความเข้าใจในโครงการ 
 ๔.๒ ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน 
 ๔.๓ ด าเนินการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีวินัยและความรับผิดชอบ   
 ๔.๔ นิเทศติดตามผลการอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานเป็นระยะ 
 ๔.๕ รายงานการจัดกิจกรรมและสรุปรายงานโครงการ 
 
๕. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
    เพ่ือชี้แจงและท าความเข้าใจใน 
    โครงการ 
๒. ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน 

 
 

ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 
 
นางสาวอภิรดี ธูปหอม 

 
 
นางเพ็ชรา  อธิวาสนพงศ์ 

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑.ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ 
   ผู้เรียนมีวินัยและความรับผิดชอบ  

 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
- มีนาคม ๒๕๖๒ 

 

 
นางสาวอภิรดี ธูปหอม 

 
นางเพ็ชรา  อธิวาสนพงศ์ 

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๑. นิเทศ ติดตามผลการอ านวย 
    ความสะดวกในการด าเนินงาน 
    เป็นระยะ 

 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
- มีนาคม ๒๕๖๒ 

 
นางสาวอภิรดี ธูปหอม 

 
นางเพ็ชรา  อธิวาสนพงศ์ 

ขั้นสรุปเพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป (A) 
๑. รายงานการจัดกิจกรรม 
๒. สรุปรายงานโครงการ 

 
มีนาคม ๒๕๖๒ 

 
นางสาวอภิรดี ธูปหอม 

 
นางเพ็ชรา  อธิวาสนพงศ์ 

 
 
 
 
 



๖. งบประมาณ 

ที ่ รายการที่ต้องใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ประเภท ลักษณะ งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 
๑ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ - 

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

 
๗. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๗.๑ ร้อยละของนักเรียนที่มี 
มีวินัย ความรับผิดชอบ และปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมเบื้องต้น 

๑๐๐ - สัมภาษณ์/สอบถาม 
- การสังเกตพฤติกรรม 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

๗.๒ ร้อยละของผู้ที่เกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน 

๙๐ - สัมภาษณ์/สอบถาม 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๘.๑ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๘.๒ ปัญหาสังคมลดลง  การปกครองนักเรียนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

๘.๓ โรงเรียนมีมาตรฐานด้านคุณธรรมของผู้เรียนตรงตามมาตรฐานที่หลักสูตรก าหนด 
 ๘.๔ นักเรียนที่มีสมรรถนะใน การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้ 
         เทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ ______________________________ ผู้เสนอโครงการ 
 (นางสาวอภิรดี   ธูปหอม)  
 ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
   
   

ลงชื่อ พ.อ.อ. ________________________ ผู้พิจารณาเห็นชอบโครงการ 
 (อ านวย  โพธิ์วัน)  
 ต าแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   
   
   



พิจารณา  
  อนุมัติโครงการ  

  ไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจาก______________________________________ 
   

ลงชื่อ ______________________________  
 (นายวิศรุต  แท้ประสาทสิทธิ์)  
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา  

 
  
 



 
โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 

 
ชื่อโครงการ โครงการมารยาทงามตามอย่างไทย 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมเสริมสร้างมารยาทและความเป็นไทย 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ  
  สนองยุทธศาสตร์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่๑ 
  สนองกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลยุทธ์ที่ ๑ 
  สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๓ และ ๔ 
  ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอภิรดี   ธูปหอม 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒  
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากปัจจุบัน สถานการณ์ในโลกก าลังเปลี่ยนแปลงไป กระแสของวัฒนธรรมต่างชาติเริ่มเข้าสู่
นักเรียนทั้งในระดับเมือง และระดับท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการแสดงออกโดยใช้การผสมผสานซึ่งวัฒนธรรม
ต่างถิ่น และวัฒนธรรมไทย การแสดงออกดังกล่าว มีทั้งในรูปแบบที่เหมาะสม และไม่เหมาะสม จาก
สถานการณ์ดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการสร้างเสริมมารยาทและความเป็นไทย” ของโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา
ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนัก และรักในความเป็นคนไทยที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของ
ตนเอง การเรียนรู้หลักคุณธรรม จริยธรรม การฝึกฝนปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีมารยาทตามแบบอย่างไทย และ
การเข้าใจในวิถีชีวิตไทยอย่างแท้จริง โดยผ่านการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม โครงการ โครงงาน และการเข้า
ร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยและมารยาทไทย 
 ๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าหลักการด าเนินชีวิตตามแบบอย่างคนไทย โดยผ่านหลักธรรมค า
สอนไปปฏิบัติให้เกิดข้ึนจริง 
 ๒.๓ เพ่ือให้เกิดผลงานจากการส่งเสริมความเป็นไทยให้เป็นที่ประจักษ์ มีผลงานในระดับจังหวัด 
 
 
 
 



๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 
  นักเรียนมีประสบการณ์ตรงในการน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิต โดยศึกษาจาก
 แหล่งเรียนรู้ที่เห็นได้จริง ได้ฝึกปฏิบัติจริง  ร้อยละ  ๗๐ 
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนได้รับการปลูกฝังการด าเนินชีวิตโดยใช้วิถีชีวิตของคนไทย ส่งผลให้เกิดความเข้าใจ 
 และน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องได้รับการยอมรับในระดับจังหวัด ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
 ทางวิชาการด้านสังคมศึกษา 
 
๔. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
 ๔.๑  เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
          ๔.๒  ตั้งคณะท างาน และประชุมมอบหมายงาน 
 ๔.๓  จัดท าเอกสารประกอบการด าเนินกิจกรรม 
 ๔.๔  จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ 
 ๔.๕  ด าเนินงาน 
 ๔.๖  ติดตามและประเมินผล 
 ๔.๗ สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 
๕. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. เสนอโครงการ/กิจกรรม 
๒. ตั้งคณะท างานและประชุม 
    มอบหมายงาน 

 
 

ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 
 
นางสาวอภิรดี ธูปหอม 

 
 
นางเพ็ชรา  อธิวาสนพงศ์ 

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. จัดท าเอกสารประกอบการด าเนิน 
    กิจกรรม 
๒. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ 
๓. ด าเนินงาน 
      ๓.๑ จัดชุมนุมขนมไทย 
      ๓.๒ ประกวดมารยาทไทย 
      ๓.๓ ประกวดป้ายนิเทศเกี่ยวกับ 
            ขนบธรรมเนียมประเพณี 
            ไทย 

 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
- มีนาคม ๒๕๖๒ 

 

 
นางสาวอภิรดี ธูปหอม 

 
นางเพ็ชรา  อธิวาสนพงศ์ 

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๑. จัดท าแบบสังเกตและประเมินผล 
๒. ติดตามและประเมินผล 

 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
- มีนาคม ๒๕๖๒ 

 
นางสาวอภิรดี ธูปหอม 

 
นางเพ็ชรา  อธิวาสนพงศ์ 



กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
ขั้นสรุปเพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป (A) 
๑. ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 
๒. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
มีนาคม ๒๕๖๒ 

 
นางสาวอภิรดี ธูปหอม 

 
นางเพ็ชรา  อธิวาสนพงศ์ 

 
๖. งบประมาณ 

ที ่ รายการที่ต้องใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ประเภท ลักษณะ งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 
๑ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ - 

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

 
๗. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๗.๑ ร้อยละของนักเรียนทีน่ าหลัก 
ธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิต โดย
ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่เห็นได้จริง 
ได้ฝึกปฏิบัติจริง 

๗๐ - สัมภาษณ์/สอบถาม 
- การสังเกตพฤติกรรม 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

๗.๒ ร้อยละของนักเรียนได้รับการ
ปลูกฝังการด าเนินชีวิตโดยใช้วิถี
ชีวิตของคนไทย ส่งผลให้เกิดความ
เข้าใจ และน าไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 

๗๐ - สัมภาษณ์/สอบถาม 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

๗.๓ นักเรียนมีผลงานการเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการด้าน
สังคมศึกษาในระดับจังหวัด 

รางวัลระดับ
เหรียญทอง 

- ประเมินจากผลการแข่งขัน - ผลการแข่งขัน 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ นักเรียนได้รับการปลูกฝัง เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทย มารยาทไทย โดยผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆส่งผลให้เกิดความเข้าใจ และน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 ๘.๒ นักเรียนน าหลักการด าเนินชีวิตตามแบบอย่างคนไทย โดยน าหลักธรรมค าสอนจากแหล่ง
เรียนรู้ที่เห็นได้จริง ได้ฝึกปฏิบัติไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง 
 ๘.๓ นักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางสังคมศึกษาในระดับจังหวัด 
 
 
 
 



ลงชื่อ ______________________________ ผู้เสนอโครงการ 
 (นางสาวอภิรดี   ธูปหอม)  
 ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
   
   

ลงชื่อ พ.อ.อ. ________________________ ผู้พิจารณาเห็นชอบโครงการ 
 (อ านวย  โพธิ์วัน)  
 ต าแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   
   
   
พิจารณา  

  อนุมัติโครงการ  

  ไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจาก______________________________________ 
   

ลงชื่อ ______________________________  
 (นายวิศรุต  แท้ประสาทสิทธิ์)  
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา  

 
  
 



 
โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 

 
ชื่อโครงการ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธและวิถีไทย 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ  
  สนองยุทธศาสตร์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๑ 
  สนองกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลยุทธ์ที ่๑ 
  สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๓ 
  ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางณิชาภัทร  โชติกาญจนเรือง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒   
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๖ 
บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” 
และมาตรา ๒๓ บัญญัติว่า “การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม
ของแต่ละระดับการศึกษา”  
 โรงเรียนวิถีพุทธเป็นโรงเรียนรูปแบบใหม่ที่จะช่วยผลักดันให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถพัฒนา
ตามศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่ง เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง โดยเน้นการบูรณาการตามหลักไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ 
ปัญญา เรียนรู้ผ่านการพัฒนาด้าน “การกิน การอยู่ การดู และการฟังเป็น” มีปัญญารู้และเข้าใจในคุณค่าแท้ 
ใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมแสดงปัญญา มีวัฒนธรรมเมตตาเป็นฐานในการด ารงชีวิต  
 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยาได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณภาพของครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ จึงได้จัดให้มีโครงการโรงเรียนวิถีพุทธขึ้น 
  
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 ๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา และผู้มีพระคุณ 



 ๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
 ๒.๔ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 
  ๑) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฯ 
  ๒) นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที 
  ๓) นักเรียนร้อยละ ๙๐ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
  ๔) นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
  ๑) นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
      พุทธศักราช ๒๕๕๑ ครบ ๘ คุณลักษณะ และเป็นแบบอย่างที่ดี 
  ๒) นักเรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที 
  ๓) นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
  ๔) นักเรียนตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 
๔. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
 ๔.๑ ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อชี้แจงและท าความเข้าใจในโครงการ 
 ๔.๒ ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน 
 ๔.๓ ด าเนินการจัดกิจกรรม ตามแนวทางการด าเนินงาน ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ดังนี้ 
  ๑) ด้านกายภาพ ๗ ประการ 
  ๒) ด้านการเรียนการสอน ๕ ประการ 
  ๓) ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียน และผู้เรียน ๕ ประการ 
  ๔) ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ๘ ประการ 
  ๕) ด้านกิจกรรมประจ าวันธรรมสวนะ ๔ ประการ 
 ๔.๔ นิเทศติดตามผลการอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานเป็นระยะ 
 ๔.๕ รายงานการจัดกิจกรรมและสรุปรายงานโครงการ 
 
๕. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
    เพ่ือชี้แจงและท าความเข้าใจใน 
    โครงการ 
๒. ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน 
 
 

 
 

ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 
 
นางสาวอภิรดี ธูปหอม 

 
 
นางณิชาภัทร 
          โชติกาญจนเรือง 



กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแนว 
    ทางการด าเนินงาน ๒๙ ประการสู่ 
    ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  

 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
- กันยายน ๒๕๖๒ 

 
นางสาวอภิรดี ธูปหอม 

 
นางณิชาภัทร 
          โชติกาญจนเรือง 

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๑. นิเทศ ติดตามผลการอ านวย 
    ความสะดวกในการด าเนินงาน 
    เป็นระยะ 

 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
- กันยายน ๒๕๖๒ 

 
นางสาวอภิรดี ธูปหอม 

 
นางณิชาภัทร 
          โชติกาญจนเรือง 

ขั้นสรุปเพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป (A) 
๑. รายงานการจัดกิจกรรม 
๒. สรุปรายงานโครงการ 

 
กันยายน ๒๕๖๒ 

 
นางสาวอภิรดี ธูปหอม 

 
นางณิชาภัทร 
          โชติกาญจนเรือง 

 
๖. งบประมาณ 

ที ่ รายการที่ต้องใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ประเภท ลักษณะ งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 
๑ ป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ๘๐๐ - - ๘๐๐ - 

รวมงบประมาณ ๘๐๐ - - ๘๐๐ - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๘๐๐ (แปดร้อยบาท) 

 
๗. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๗.๑ ร้อยละของนักเรียนที่มี 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรฯ 

๑๐๐ - สัมภาษณ์/สอบถาม 
- การสังเกตพฤติกรรม 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

๗.๒ ร้อยละของนักเรียนที่มีความ 
เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวที 

๙๐ - สัมภาษณ์/สอบถาม 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

๗.๓ ร้อยละของนักเรียนที่ยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

๙๐ - สัมภาษณ์/สอบถาม 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

๗.๔ ร้อยละของนักเรียนที่ตระหนัก
รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

๙๐ - สัมภาษณ์/สอบถาม 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  
       ๒๕๕๑ ครบ ๘ คุณลักษณะ และเป็นแบบอย่างที่ดี 
 ๘.๒ นักเรียนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ าใจ ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตสาธารณะ 



 ๘.๓ นักเรียนมีมารยาทที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมและสังคม 
 ๘.๔ นักเรียนมีความตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

ลงชื่อ ______________________________ ผู้เสนอโครงการ 
 (นางณิชาภัทร  โชติกาญจนเรือง)  
 ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  
   
   

ลงชื่อ พ.อ.อ. ______________________ ผู้พิจารณาเห็นชอบโครงการ 
 (อ านวย  โพธิ์วัน)  
 ต าแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   
   
   

พิจารณา  
       อนุมัติโครงการ  

       ไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจาก______________________________________ 
   

ลงชื่อ ______________________________  
 (นายวิศรุต  แท้ประสาทสิทธิ์)  
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา  

 
   



 
โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 

 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรม Big cleaning day 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ  
  สนองยุทธศาสตร์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๑ 
  สนองกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลยุทธ์ที ่๑ 
  สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑ 
  ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ  นางภาราดา  เอมอินทร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ กรกฎาคม – ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรม ๕ ส เป็นปัจจัยพ้ืนฐานการบริหารคุณภาพที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เกิด
บรรยากาศที่น่าศึกษาเล่าเรียน เกิดความสะอาดเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ ประการส าคัญคือช่วยสร้าง
ทัศนคติที่ดีของผู้เรียน ท าให้ได้ใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ กิจกรรม ๕ ส เป็นกลยุทธ์
หนึ่งที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ  โรงเรียนบ้านแป้งวิทยาจึงมีแนวคิดที่จะมีการด าเนิน
กิจกรรม ๕ ส  ได้แก่  สะสาง  สะดวก  สะอาด  สุขลักษณะ และสร้างนิสัย  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  โดยอาศัยความร่วมมือของผู้เรียนเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน  และเป็นแนวทางไปสู่การประกันคุณภาพให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ หมวด ๔ มาตรา ๒๒ – ๓๐ สรุปความได้
ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ จึงต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ครูต้องจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือสร้างการเรียนรู้ การจัดการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ มีการ
วัดและประเมินผลอย่างเหมาะสม ดังนั้นเพ่ือการมีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียน และภูมิทัศน์ที่ ดีของ
สถานศึกษา จึงได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมตรงตามความ
ต้องการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ ทักษะ คุณธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข โดยน าแนวคิดกิจกรรม ๕ ส มาบูรณาการร่วม 
 
 



๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน  มีความเข้าใจ  และน าหลัก ๕ ส ไปปฏิบัติอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องเสมือนเป็นภารกิจประจ า 
 ๒.๒ จัดให้มีการท ากิจกรรม ๕ ส เป็นพื้นฐานเพ่ือพัฒนา  ปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง 
 ๒.๓ จัดให้มีการประชุมเพ่ือน าเสนอผลการด าเนินกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานเพ่ิมความรู้ 
ประสบการณ์และพิจารณาให้รางวัลในความร่วมมือการท ากิจกรรม ๕ ส ทุกพ้ืนที่ 
 ๒.๔ เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียน 

 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 
  นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรม 
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
 
๔. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
 ๔.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมมอบหมายงาน 
 ๔.๒ ด าเนินการขออนุมัติกิจกรรม 
 ๔.๓ จัดท าเอกสารและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
 ๔.๔ ด าเนินการจัดกิจกรรมตามท่ีได้เตรียมการไว้  
 ๔.๕ จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ เก็บรวบรวมข้อมูล และแปลผล 
 ๔.๖ ประชุมสรุปกิจกรรมและจัดท าเอกสารสรุปโครงการ 
 
๕. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๒. ประชุมมอบหมายงาน 
๓. ด าเนินการขออนุมัติกิจกรรม 

 
 

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 
  
นายวัฒนพงศ์ เชาว์โน 

 
 
นางภาราดา  เอมอินทร ์

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. จัดท าเอกสาร เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
๒. แจ้งคณะครูและนักเรียนทราบ 
๓. ด าเนินกิจกรรมตามที่เตรียมการ 

 
๑ กรกฎาคม – ๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ 

  
นายวัฒนพงศ์ เชาว์โน 

 
นางภาราดา  เอมอินทร ์

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๑. ก ากับ ติดตาม สอบถามการ 
    ด าเนินงาน 
๒. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 
๓. เก็บรวบรวมข้อมูลและแปลผล 

 
 

๑๐ – ๓๐ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

 
 
นางสาวภัทรวรรณ 
                  สุทธิชาติ 

 
 
นางภาราดา  เอมอินทร ์



กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
ขั้นสรุปเพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป (A) 
๑. ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 
๒. จัดท าเอกสารสรุปกิจกรรม 

 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 
นางภาราดา  เอมอินทร ์

 
นายนวพล  สาธุชน 

 
๖. งบประมาณ 

ที ่ รายการที่ต้องใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ประเภท ลักษณะ งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 
๑ ค่าวัสดุในการท าความสะอาด ๓,๕๐๐ - - ๓,๕๐๐ - 

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

 
๗. การประเมินผล 

ตวัชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๗.๑ ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม 
กิจกรรม 

๑๐๐ - ตรวจสอบจากเอกสาร 
  การลงทะเบียน 

- เอกสารการ 
  ลงทะเบียน 

๗.๒ ร้อยละของนักเรียนที่มี
คุณธรรมจริยธรรม 

๑๐๐ - สัมภาษณ์/สอบถาม 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

๗.๓ ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วนใน
การพัฒนาโรงเรียน 

๑๐๐ - การสังเกต - แบบสังเกต 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการด าเนินงาน มีความรับผิดชอบ 
 
 
 

ลงชื่อ ______________________________ ผู้เสนอโครงการ 
 (นางภาราดา  เอมอินทร์)  
 ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  
   
  

 
 

ลงชื่อ พ.อ.อ._________________________ ผู้พิจารณาเห็นชอบโครงการ 
 (อ านวย  โพธิ์วัน)  
 ต าแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   
   



พิจารณา  
       อนุมัติโครงการ  

       ไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจาก___________________________________ 
   

ลงชื่อ ______________________________  
 (นายวิศรุต  แท้ประสาทสิทธิ์)  
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา  

 



 
โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 

 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ  
  สนองยุทธศาสตร์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๖ 
  สนองกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลยุทธ์ที ่๒ 
  สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑ 
  ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวเสาวลักษณ์  รอบรู้ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒  
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การมีสุขภาพที่ดีเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการใช้ชีวิตให้มีความสุข ซึ่งนับว่าเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญอย่างยิ่ง 
และควรปลูกฝังการรักษาอนามัยของตนเองตั้งแต่วัยเด็กให้มีความรู้ที่ถูกต้อง สามารถน าความรู้ไปใช้ได้
อย่างเกิดผลจริงตลอดจนสามารถดูแลคนใกล้ชิดได้เช่นกัน 
 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือตนเอง โดยการ
เรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การรู้จักยาและสรรพคุณต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ยาให้ถูกวิธี และเหมาะสม
กับอาการ การใช้ห้องพยาบาลให้ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งการลงบันทึกการใช้ห้องพยาบาล เพ่ือให้
นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองและหรือผู้อ่ืนในเบื้องต้นได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้สอดคล้องมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน ในตัวบ่งชี้ที่ ๔ สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ งานพยาบาล โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยขึ้น 
เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดข้างต้น และส่งเสริมการมีสุขภาพดีให้กับนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านแป้งวิทยาต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 
๒.๒ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถนะทางกายตาม 

       เกณฑ์มาตรฐาน 



๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 
  ๑) นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 
  ๒) นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
  ๑) นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 
  ๒) นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
๔. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
 ๔.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 ๔.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๔.๓ ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๔.๔ ประชาสัมพันธ์ให้คณะครู นักเรียนทราบถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพอนามัย 
 ๔.๕ จัดซื้ออุปกรณ์ ค่ายา ค่าวิทยากรให้ความรู้การปฐมพยาบาลและการพยาบาล 
 ๔.๖ สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม จัดท ารูปเล่มสรุปโครงการ 
 
๕. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๓. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

 
ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 
นางสาวเสาวลักษณ ์
                    รอบรู้ 

 
นางภาราดา เอมอินทร ์

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. ประชาสัมพันธ์ให้คณะครูและ 
    นักเรียนทราบ 
๒. จัดซื้ออุปกรณ์ในห้องพยาบาล 
๓. ให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล 

 
 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
- กันยายน ๒๕๖๒ 

 

 
 
นางสาวเสาวลักษณ ์
                    รอบรู้ 

 
 
นางภาราดา เอมอินทร ์

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๑. จัดท าเอกสารประเมินผล 
๒. เก็บรวบรวมข้อมูลและแปลผล 

 
กันยายน ๒๕๖๒ 

 
นางสาวเสาวลักษณ ์
                    รอบรู้ 

 
นางภาราดา เอมอินทร ์

ขั้นสรุปเพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป (A) 
๑. ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 
๒. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
กันยายน ๒๕๖๒ 

 
นางสาวเสาวลักษณ ์
                    รอบรู้ 

 
นางภาราดา เอมอินทร ์

 
 
 
 



๖. งบประมาณ 

ที ่ รายการที่ต้องใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ประเภท ลักษณะ งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 
๑ ค่ายา ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ - - 
๒ ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ  ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ - 

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

 
๗. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๗.๑ ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพ 

๙๐ - สัมภาษณ์/สอบถาม 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

๗.๒ ร้อยละของนักเรียนที่มีน้ าหนัก 
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๙๐ - ตรวจสอบเอกสาร  
  หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
  หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- แฟ้มเอกสารข้อมูล   
  รายบุคคลด้าน 
  สุขภาพ 

 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง 

๘.๒ นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 

ลงชื่อ ______________________________ ผู้เสนอโครงการ 
 (นางสาวเสาวลักษณ์  รอบรู้)  
 ต าแหน่ง หัวหน้างานพยาบาล  
   
   

ลงชื่อ  
พ.อ.อ. ________________________ 

ผู้พิจารณาเห็นชอบโครงการ 

 (อ านวย  โพธิ์วัน)  
 ต าแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   

พิจารณา  
       อนุมัติโครงการ  

       ไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจาก________________________________________ 
   

ลงชื่อ ______________________________  
 (นายวิศรุต  แท้ประสาทสิทธิ์)  
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา  

 



 
โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 

 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพงานโภชนาการ 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ  
  สนองยุทธศาสตร์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๖ 
  สนองกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลยุทธ์ที ่๒ 
  สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑ 
  ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวเสาวลักษณ์  รอบรู้ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
    สภาพปัจจุบันของโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา มีอัตรานักเรียนที่ใช้บริการเครื่องกรองน้ าดื่มเพ่ิมขึ้น 
การให้บริการด้านน้ าดื่มจึงเป็นสิ่งส าคัญมากในสถานศึกษาขนาดเล็ก แต่เครื่องกรองน้ าดื่มไมเ่อ้ือต่อการให้บริการ
หรือยังไม่เพียงพอกับปริมาณความต้องการของนักเรียน อีกทั้งด้านสุขอนามัยก็มีข้อบกพร่องเรื่องความสะอาด 
เพราะสภาพของเครื่องกรองน้ าที่มีอยู่ปัจจุบันได้ติดตั้งมาหลายปีแล้ว ท าให้สภาพการใช้งานมีคุณภาพที่น้อยลง 
กอปรกับมีจ านวนนักเรียนและบุคลากรที่ใช้บริการเรื่องน้ าดื่มทุกวัน เพ่ือสุขภาพอนามัยที่ดีต่อการบริโภค  
งานโภชนาการ โรงเรียนบ้านแป้งวิทยาจึงต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาด้านการให้บริการน้ าดื่ม และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมประสิทธิภาพงานโภชนาการขึ้นมา โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมและสาธารณูปโภคที่เอ้ือต่อการใช้บริการ 
เพ่ือให้ระบบติดตั้งเครื่องกรองน้ าดื่มมีคุณภาพและเป็นมาตรฐานสากล 
 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือส่งเสริมสวัสดิภาพของนักเรียน 
๒.๒ เพ่ือจัดบริการน้ าดื่มที่สะอาด มีคุณภาพ และถูกสุขอนามัยให้นักเรียน 
 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 
  ๑) นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้รับการส่งเสริมสวัสดิภาพ 
  ๒) นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้รับบริการน้ าดื่มที่สะอาด มีคุณภาพ และถูกสุขอนามัย 



 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
  ๑) นักเรียนได้รับการส่งเสริมสวัสดิภาพ 
  ๒) นักเรียนได้รับบริการน้ าดื่มที่สะอาด มีคุณภาพ และถูกสุขอนามัย 
 
๔. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
 ๔.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 ๔.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๔.๓ ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๔.๔ ประชาสัมพันธ์ให้คณะครู นักเรียนทราบ 
 ๔.๕ ด าเนินการซ่อมแซม/ปรับปรุงเครื่องกรองน้ าดื่ม 
 ๔.๖ สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม จัดท ารูปเล่มสรุปโครงการ 
 
๕. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๓. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

 
ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 
นางสาวเสาวลักษณ ์
                    รอบรู้ 

 
นางภาราดา เอมอินทร ์

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. ประชาสัมพันธ์ให้คณะครูและ 
    นักเรียนทราบ 
๒. ติดต่อศูนย์บริการเครื่องกรอง 
    น้ าดื่ม 
๓. ซ่อมแซ่ม/ปรับปรุงระบบเครื่อง 
    กรองน้ าดื่ม 

 
 

พฤศจิกายน –  
ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 
 

 
 
นางสาวเสาวลักษณ ์
                    รอบรู้ 

 
 
นางภาราดา เอมอินทร ์

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๑. จัดท าเอกสารประเมินผล 
๒. เก็บรวบรวมข้อมูลและแปลผล 

 
มกราคม –  

กันยายน ๒๕๖๒ 

 
นางสาวเสาวลักษณ ์
                    รอบรู้ 

 
นางภาราดา เอมอินทร ์

ขั้นสรุปเพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป (A) 
๑. ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 
๒. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
กันยายน ๒๕๖๒ 

 
นางสาวเสาวลักษณ ์
                    รอบรู้ 

 
นางภาราดา เอมอินทร ์

 
 
 
 
 
 



๖. งบประมาณ 

ที ่ รายการที่ต้องใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ประเภท ลักษณะ งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 
๑ ค่าไส้กรองน้ าดื่ม ๓,๕๐๐ - - ๓,๕๐๐ - 
๒ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ๕๐๐ ๕๐๐ - - - 

รวมงบประมาณ ๓,๕๐๐ ๕๐๐ - ๔,๐๐๐ - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔,๐๐๐ (ส่ีพันบาท) 

 
๗. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๗.๑ ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับ
การส่งเสริมสวัสดิภาพ 

๙๐ - สัมภาษณ์/สอบถาม 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

๗.๒ ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับ
บริการน้ าดื่มที่สะอาด มีคุณภาพ 
และถูกสุขอนามัย 

๙๐ - สัมภาษณ์/สอบถาม 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๘.๑ นักเรียนได้รับสวัสดิการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
๘.๒ นักเรียนได้รับบริการน้ าดื่มที่สะอาด มีคุณภาพ และถูกสุขอนามัย 

 
ลงชื่อ ______________________________ ผู้เสนอโครงการ 

 (นางสาวเสาวลักษณ์  รอบรู้)  
 ต าแหน่ง หัวหน้างานโภชนาการ  
   
   

ลงชื่อ  
พ.อ.อ. ________________________ 

ผู้พิจารณาเห็นชอบโครงการ 

 (อ านวย  โพธิ์วัน)  
 ต าแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   
   

พิจารณา  
       อนุมัติโครงการ  

       ไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจาก________________________________________ 
   

ลงชื่อ ______________________________  
 (นายวิศรุต  แท้ประสาทสิทธิ์)  
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา  

 



 
โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 

 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมบ ารุงอาคารเรียน อาคารประกอบ  
  ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ  
  สนองยุทธศาสตร์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๕ 
  สนองกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลยุทธ์ที ่๔ 
  สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑ 
  ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๒ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวเสาวลักษณ์  รอบรู้ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการสภาพแวดล้อมด้านสถานที่ถือเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ช่วยให้เกดิประสิทธิภาพในการท างานที่ดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษา ที่ต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครู เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และมีการ
จัดการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบอย่างเหมาะสม 
 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา มีภารกิจในการบริหารจัดการ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม การจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้บริการด้านสถานที่ให้แก่ประชาชน และชุมชนใกล้เคียง จึงมีความจ าเป็นต้อง
ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถานที่ อาคารประกอบ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมตรงตามความ
ต้องการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ ทักษะ คุณธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งเพ่ือเป็นการส่งเสริมและบริการด้านสถานที่ให้แก่ชุมชนและพ้ืนที่ค้างเคียง
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะให้มีความปลอดภัย
ในการใช้งาน 

๒.๒ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย
มีสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
 



๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 
  ๑) สถานศึกษามีห้องเรียนประจ า ๖ ห้อง ห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ ๘ ห้อง อาคารเรียน  
      ๔ หลัง โรงอาหาร ๑ หลัง หอประชุม ๑ หลัง ห้องน้ า ๓ หลัง มีความมั่นคง สะอาด  
      สวยงามและปลอดภัย 
  ๒) สถานศึกษามีห้องสมุดที่มีคุณภาพ ๑ ห้อง สามารถให้บริการสื่อและเทคโนโลยี 
      สารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
  ๓) นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจในสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีสถานศึกษาจัดให้ 
  ๔) นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียน 
  ๕) ผู้ปกครองร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ สื่อ  
      เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก และแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
  ๑) สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง 
      อ านวยความสะดวก อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ 
      ส าหรับนักเรียน 
  ๒) สถานศึกษามีห้อสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้นักเรียนเรียนรู้ 
      ด้วยตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพ 
 
๔. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
 ๔.๑ ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อชี้แจงและท าความเข้าใจในโครงการ 
 ๔.๒ ด าเนินการตามกิจกรรม ดังนี้ 
  ๑) การปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
  ๒) การปรับปรุงห้องสมุดให้มีสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอ 
  ๓) การซ่อมบ ารุงและรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ 
  ๔) การบริการยานพาหนะ 
  ๕) การจัดซื้อ จัดหา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
 ๔.๓ ติดตามการด าเนินงานเป็นระยะ 
 ๔.๔ รายงานการจัดกิจกรรม 
 ๔.๕ สรุปรายงานโครงการ 
 
๕. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. ประชุมคณะครูวางแผนการ 
    จัดซื้อ/จัดหา   
๒. เสนอโครงการต่อฝ่ายบริหาร 
๓. มอบหมายงาน 

 
 

ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 
 
นางสาวเสาวลักษณ ์
                    รอบรู้ 
นายวัฒนพงศ์ เชาว์โน 

 

 
นางภาราดา เอมอินทร ์



กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. ด าเนินการตามกิจกรรม ดังนี้ 
       ๑) การปรับปรุงอาคาร 
           สถานที่และสภาพแวดล้อม 
       ๒) การปรับปรุงห้องสมุดให้มี 
           สื่อและเทคโนโลยี 
           สารสนเทศอย่างเพียงพอ 
       ๓) การซ่อมบ ารุงและรักษา 
           ความสะอาดอาคารสถานที่ 
       ๔) การบริการยานพาหนะ 
       ๕) การจัดซื้อ จัดหา หรือ 
           ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

 
 
 
 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
– กันยายน ๒๕๖๒ 

 

 
 
 
 
นางสาวเสาวลักษณ ์
                    รอบรู้ 
นายวัฒนพงศ์ เชาว์โน 

 

 
 
 
นางภาราดา เอมอินทร ์

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๑. ติดตามผลการด าเนินงานเป็น 
    ระยะ 

 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
– กันยายน ๒๕๖๒ 

 
นายวัฒนพงศ์ เชาว์โน 

 
นางภาราดา เอมอินทร ์

ขั้นสรุปเพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป (A) 
๑. ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 
๒. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
กันยายน ๒๕๖๒ 

 
นางสาวเสาวลักษณ ์
                    รอบรู้ 

 
นางภาราดา เอมอินทร ์

 
๖. งบประมาณ 

ที ่ รายการที่ต้องใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ประเภท ลักษณะ งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 
๑ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า

บริเวณบันไดด้านข้างอาคารเรียน 
๕๕,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 

๒ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรง 
น้ าดื่มบริเวณโรงอาหาร 

๕๕,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 

๓ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
๔ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

เรียนชั่วคราวกึ่งถาวร 
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

๕ จ้างเหมาปรับปรุงซอมแซมห้อง
ประชุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗๐๐,๐๐๐  

๖ ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
๗ อุปกรณ์ตัดแต่งต้นไม้ ๑,๗๙๐ ๑,๗๙๐ 

รวมงบประมาณ ๘๖๑,๗๙๐ ๘๖๑,๗๙๐ 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๘๖๑,๗๙๐ (แปดแสนหกหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาท) 

 



๗. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

๗.๑ ร้อยละของครูและนักเรียนต่อ 
      การได้รับความสะดวกในการ 
      ใช้งานอาคารเรียน อาคาร 
      ประกอบ ครุภัณฑ์ และยาน 
      พาหนะของโรงเรียน 

๙๕ - สัมภาษณ์/สอบถาม 
 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

๗.๒ ร้อยละของครูและนักเรียนที่มี 
      ความพึงพอใจต่อภูมิทัศน์และ 
      สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

๙๕ - สัมภาษณ์/สอบถาม 
 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

๗.๓ ร้อยละของนักเรียนที่มีความ 
      พึงพอใจต่อการใช้งานอาคาร 
      เรียน อาคารประกอบ  
      ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ 
      ของโรงเรียน 

๙๐ - สัมภาษณ์/สอบถาม 
 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

๗.๔ ร้อยละของครูที่มีความ 
      พึงพอใจต่อการใช้งาน 
      อาคารเรียน อาคารประกอบ 
      ครุภัณฑ์ และยานพาหนะของ 
      โรงเรียน 

๙๐ - สัมภาษณ์/สอบถาม 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ นักเรียนได้ใช้บริการห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนที่มีความมั่นคง สะอาดและปลอดภัย 

๘.๒ นักเรียนได้รับบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีอยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี 
๘.๓ นักเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ท าให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
๘.๔ นักเรียนได้รับบริการแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
๘.๕ สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวย  

       ความสะดวกอยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียน 
๘.๖ สถานศึกษามีห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้นักเรียนเรียนรู้ด้วย 

       ตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพ 
๘.๗ สถานศึกษาได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๘.๘ ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจและมีความเชื่อมั่นในการด าเนินงาน 

       พัฒนาคุณภาพแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 
 

ลงชื่อ ______________________________ ผู้เสนอโครงการ 
 (นางสาวเสาวลักษณ์  รอบรู้)  
 ต าแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่  



   
   

ลงชื่อ พ.อ.อ._________________________ ผู้พิจารณาเห็นชอบโครงการ 
 (อ านวย  โพธิ์วัน)  
 ต าแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   
   

พิจารณา  
       อนุมัติโครงการ  

       ไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจาก________________________________________ 
   

ลงชื่อ ______________________________  
 (นายวิศรุต  แท้ประสาทสิทธิ์)  
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา  

 



 
โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 

 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ  
  สนองยุทธศาสตร์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๖ 
  สนองกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลยุทธ์ที ่๒ 
  สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑ 
  ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอภิรดี  ธูปหอม 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
    ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญยิ่งในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และเข้าถึงสารสนเทศอย่าง
กว้างขวางในทุกสถานที่ และทุกเวลาโดยผ่านสื่อที่หลากหลายในยุคโลกาภิวัตน์ เพ่ือการพัฒนาตนเอง ครอบครัว 
สังคม และประเทศชาติ ที่ส าคัญยังเป็นพ้ืนฐานในการส่งเสริม สนับสนุน และการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน รักการค้นคว้า การเขียน การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ตลอดจนการบูรณาการโดยผ่าน
กิจกรรมการเรียนและการสอนและกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ในทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญที่จะ
พัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และโครงการพัฒนา
ห้องสมุดในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ต้องให้มีการพัฒนา ห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดที่มี“หนังสือและกิจกรรมดี
บรรยากาศดีบรรณารักษ์ดีหรือห้องสมุด ๓ ดี” โรงเรียนจึงให้ความส าคัญกับห้องสมุดและตระหนักถึงการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวทางการการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด ซึ่งเป็นการสร้างสังคมแห่ง เรียนรู้ให้เกิดในระดับโรงเรียนก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ระดับประเทศ
ชาติต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านสามารถใช้ห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.๒ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียน บุคลากรและชุมชน 
๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
๒.๔ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 



๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 
  ๑) นักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ต่อสัปดาห์ 
  ๒) ผู้รับบริการไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป  
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
  ๑) โรงเรียนบ้านแป้งวิทยามีห้องสมุดที่มีสื่อทันสมัย มีหนังสือและวารสารทันต่อเหตุการณ์
 ปัจจุบัน ส าหรับการศึกษาค้นคว้า 
  ๒) นักเรียน บุคลากรและชุมชนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและ
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
 
๔. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
 ๔.๑  ประชุมคณะกรรมการวางแผนการด าเนินงาน 
 ๔.๒  เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
 ๔.๓  ตั้งคณะท างาน และประชุมมอบหมายงาน 
 ๔.๔  จัดท าเอกสารประกอบการด าเนินกิจกรรม 
 ๔.๕  จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ 
 ๔.๖  ด าเนินงาน 
 ๔.๗  ติดตามและประเมินผล 
 ๔.๘  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 
๕. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. ประชุมคณะกรรมการวางแผน 
๒. ด าเนินงานเสนอโครงการ/   
    กิจกรรม 
๓. ตั้งคณะท างานและประชุม 
    มอบหมายงาน 

 
ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 
นางสาวอภิรดี ธูปหอม 
 

 
นางภาราดา เอมอินทร ์

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. จัดท าเอกสารประกอบการด าเนิน 
    กิจกรรม 
๒. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ 
๓. ด าเนินงาน/กิจกรรม 
      - จัดซื้อหนังสือและสิ่งพิมพ์   
      – จัดป้ายนิเทศต่าง ๆ 
      – จัดมุมเทิดพระเกียรติ  
      – พัฒนาภูมิทัศน์ 

 
 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ –  

กันยายน ๒๕๖๒ 
 
 

 
 
นางสาวอภิรดี ธูปหอม 
 

 
 
นางภาราดา เอมอินทร ์



กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๑. จัดท าเอกสารประเมินผล 
๒. เก็บรวบรวมข้อมูลและแปลผล 

 
กันยายน ๒๕๖๒ 

 
นางสาวอภิรดี ธูปหอม 
 

 
นางภาราดา เอมอินทร ์

ขั้นสรุปเพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป (A) 
๑. ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 
๒. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
กันยายน ๒๕๖๒ 

 
นางสาวอภิรดี ธูปหอม 
 

 
นางภาราดา เอมอินทร ์

 
๖. งบประมาณ 

ที ่ รายการที่ต้องใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ประเภท ลักษณะ งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 
๑ ค่าหนังสือพิมพ์รายวัน ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ - - 
๒ ค่าหนังสือและวารสาร ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ - 

รวมงบประมาณ ๓,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๐๐๐ (สามพันบาท) 

 
๗. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๗.๑ ร้อยละของนักเรียนทีใ่ช้
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 

๘๐ บันทึกสถิติการใช้ห้องสมุด แบบบันทึกสถิติการ
ใช้ห้องสมุด 

๗.๒ ร้อยละของนักเรียนอ่าน
หนังสือเพ่ิมเติม 

๗๐ บันทึกการยืมหนังสือ
ห้องสมุด 

แบบบันทึกการยืม
หนังสือห้องสมุด 

๗.๓ ร้อยละของนักเรียนมีนิสัย 
รักการอ่าน 

๗๐ ตรวจบันทึกการอ่าน แบบบันทึกการอ่าน 

๗.๔ ร้อยละของนักเรียนจัดท า
บันทึกการอ่าน 

๗๐ ตรวจบันทึกการอ่าน แบบบันทึกการอ่าน 

๗.๕ ร้อยละของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

๕๐ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการการเรียนรู้ 

แบบประเมินผล 
สัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ 

๗.๖ ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
มีความพึงพอใจกับการด าเนิน
โครงการ 

๘๐ ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ นักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น  
 ๘.๒ นักเรียนอ่านหนังสือเพ่ิมเติมอย่างน้อยเดือนละ ๑ เล่ม   
 



 ๘.๓ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและจัดท าบันทึกการอ่าน  
 ๘.๔ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
 
 
 

ลงชื่อ ______________________________ ผู้เสนอโครงการ 
 (นางสาวอภิรดี  ธูปหอม)  
 ต าแหน่ง หัวหน้างานห้องสมุด  
   
   

ลงชื่อ  
พ.อ.อ. ________________________ 

ผู้พิจารณาเห็นชอบโครงการ 

 (อ านวย  โพธิ์วัน)  
 ต าแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   
   

พิจารณา  
       อนุมัติโครงการ  

       ไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจาก________________________________________ 
   

ลงชื่อ ______________________________  
 (นายวิศรุต  แท้ประสาทสิทธิ์)  
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา  

 



 
โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 

 
ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ  
  สนองยุทธศาสตร์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๑ 
  สนองกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลยุทธ์ที ่๑ 
  สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๓ 
  ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางเพ็ชรา  อธิวาสนพงศ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ธันวาคม ๒๕๖๑  
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประชาชนเกือบทุกประเทศทั่วโลก ต่างพากันจัดงานเฉลิมฉลองกัน
โดยทั่วไป ซึ่งเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมา บ้างก็จัดงานเล็ก ๆ ภายในครอบครัว ใน
หน่วยงาน หรือในองค์กรต่าง ๆ และในบางประเทศรัฐบาลก็เป็นเจ้าภาพในการจัดงานเฉลิมฉลอง 
 การจัดงานเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ มีกิจกรรมและประเพณีที่ดีงามบางอย่างได้ถูก
ละเลยไป เช่น การท าบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ การมอบของขวัญและขอพรปีใหม่จากผู้ใหญ่และผู้ที่เคารพ
นับถือ การส่งความสุขด้วย ส.ค.ส. ฯลฯ แต่ในสภาพปัจจุบัน เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ มักไปเน้นหนักที่การจัด
งานเฉลิมฉลอง งานเลี้ยงสังสรรค์ การแลกเปลี่ยนหรือจับสลากของขวัญ ภายในกลุ่มเพ่ือนและคนรู้จัก ขาด
ความรู้ความเข้าใจในประเพณีและวัฒนธรรมบางประการดังกล่าวที่หายไป ดังนั้นหากสามารถที่จะหาวิธี
เสริมสร้างองค์ความรู้ดังกล่าวให้แก่เด็กและเยาวชนได้แล้ว ก็จะท าให้เด็กและเยาวชนเกิดความเข้าใจและเกิด
การสืบทอดการปฏิบัติต่อไป 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา จึงได้พิจารณาจัดกิจกรรมวัน
คริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ขึ้น เพ่ือมุ่งสอดแทรกความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องลงไปในกิจกรรมการเฉลิมฉลอง 
การเลี้ยงสังสรรค์ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้มีขึ้นในโครงการ 
 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมในวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 
 ๒.๒ เพ่ือเป็นการสืบสาน สร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี ทั้งของไทยและสากล 
 ๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านนันทนาการ 



๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 
  นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรม 
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมในวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ และมีความ 
 สามารถในการรับวัฒนธรรมสากล น ามาสร้างสรรคใ์ห้สอดคล้องกับบริบทของวัฒนธรรมไทย 
 
๔. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
 ๔.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมมอบหมายงาน 
 ๔.๒ ด าเนินการขออนุมัติกิจกรรม 
 ๔.๓ จัดท าเอกสารและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
 ๔.๔ ด าเนินการจัดกิจกรรมตามท่ีได้เตรียมการไว้  
 ๔.๕ จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ เก็บรวบรวมข้อมูล และแปลผล 
 ๔.๖ ประชุมสรุปกิจกรรมและจัดท าเอกสารสรุปโครงการ 
 
๕. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๒. ประชุมมอบหมายงาน 
๓. ด าเนินการขออนุมัติกิจกรรม 

 
 

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 
  
นายทักษิณ  ชูช่ัง 

 
 
นางเพ็ชรา อธิวาสนพงศ์ 

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. จัดท าเอกสาร เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
๒. แจ้งคณะครูและนักเรียนทราบ 
๓. จัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับ 
    วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 

 
 

๒๐-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 

 
  
นางสาวสมใจ  
              ดนตรีเสนาะ 

 
 
นางเพ็ชรา อธิวาสนพงศ์ 

๔. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการใช้ 
    ภาษาอังกฤษของนักเรียน 

   

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๑. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน 
๒. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 
๓. เก็บรวบรวมข้อมูลและแปลผล 

 
 

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 
 
นางสาวสมใจ  
              ดนตรีเสนาะ 

 
 
นางเพช็รา อธิวาสนพงศ์ 

ขั้นสรุปเพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป (A) 
๑. ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 
๒. จัดท าเอกสารสรุปกิจกรรม 

 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 
นายทักษิณ  ชูช่ัง 

 
นางเพ็ชรา อธิวาสนพงศ์ 

 
 



๖. งบประมาณ 

ที ่ รายการที่ต้องใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ประเภท ลักษณะ งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 
๑ อุปกรณ์จัดกิจกรรมและป้ายนิเทศ ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ - 
๒ รางวัล ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ - 

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

 
๗. การประเมินผล 

ตวัชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๗.๑ ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม 
กิจกรรม 

๑๐๐ - ตรวจสอบจากเอกสาร 
  การลงทะเบียน 

- เอกสารการ 
  ลงทะเบียน 

๗.๒ ร้อยละของนักเรียนที่มีเรียนรู้
ประเพณีและวัฒนธรรมในวัน
คริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 

๘๕ - สัมภาษณ์/สอบถาม 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

๗.๓ ร้อยละของนักเรียนที่ตระหนัก
ถึงการสืบสานและสร้างสรรค์ 
วัฒนธรรมประเพณีไทยและสากล 

๘๐ - สัมภาษณ์/สอบถาม 
 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

๗.๔ ร้อยละของนักเรียนที่เกิด
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้าน
นันทนาการ 

๙๐ - สัมภาษณ์/สอบถาม 
 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมในวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ที่ถูกต้องเกิดค่านิยม
       ที่ดีงาม 
 ๘.๒ นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านนันทนาการ และมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก    
       อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 

ลงชื่อ ______________________________ ผู้เสนอโครงการ 
 (นางเพ็ชรา  อธิวาสนพงศ์)  
 ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
   
  

 
 

 



ลงชื่อ  
พ.อ.อ. ________________________ 

ผู้พิจารณาเห็นชอบโครงการ 

 (อ านวย  โพธิ์วัน)  
 ต าแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   
   

พิจารณา  
       อนุมัติโครงการ  

       ไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจาก___________________________________ 
   

ลงชื่อ ______________________________  
 (นายวิศรุต  แท้ประสาทสิทธิ์)  
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา  

 



 
โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 

 
ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมสดุดีวีรชนชาวบ้านบางระจัน 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ  
  สนองยุทธศาสตร์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๑ 
  สนองกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลยุทธ์ที ่๑ 
  สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๓ 
  ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ  นางภาราดา  เอมอินทร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ๒๘ มกราคม – ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่รู้จักประวัติศาสตร์ชาติไทย หรือบุคคลส าคัญที่มีส่วนในการสร้าง
ชาติไทย รวมทั้งบุคคลส าคัญที่เสียสละชีวิต เลือดเนื้อเพ่ือปกป้องผืนแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานได้อยู่อาศัย 
โดยเฉพาะในท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งมีวีรกรรมอันกล้าหาญของวีรชนชาวบ้านบางระจันที่ได้ท าการสู้รบกับ
พม่าเพ่ือป้องกันมิให้ทัพของพม่าเข้าโจมตีกรุงศรีอยุธยาได้โดยง่าย และได้ร่วมกันป้องกันรักษาค่ายบางระจันไว้
ได้ถึง ๗ ครั้ง รวมไปถึงพระอาจารย์ธรรมโชติที่ได้เป็นขวัญและก าลังใจให้เหล่าวีรชนได้มีก าลังใจในการสู้รบกับ
พม่าในครั้งนั้น นับว่าเป็นวีรกรรมที่น่ายกย่องและเป็นตัวอย่างให้คนในยุคปัจจุบันได้ยึดถือเป็นแบบอย่างด้าน
การรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความสามัคคี 
 ด้วยเหตุนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมสดุดีวีรชน
ชาวบ้านบางระจันขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้นักเรียนได้ระลึกถึงวีรกรรมอัน
กล้าหาญของวีรชนชาวบ้านบางระจัน และเกิดความตระหนักในความส าคัญของสถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และมีความสามัคคีในหมู่คณะ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณให้แก่นักเรียน 
 ๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนักในความส าคัญของสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์   
       และมีความสามัคคีในหมู่คณะ 
 
 



๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 
  นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรม 
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม  
 เกิดความตระหนักในความส าคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความสามัคคีใน 
 หมู่คณะ 
 
๔. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
 ๔.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมมอบหมายงาน 
 ๔.๒ ด าเนินการขออนุมัติกิจกรรม 
 ๔.๓ จัดท าเอกสารและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
 ๔.๔ จัดเตรียมสถานที่ เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ และอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ด าเนินกิจกรรม 
 ๔.๕ ด าเนินการจัดกิจกรรมตามท่ีได้เตรียมการไว้  
 ๔.๖ จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ เก็บรวบรวมข้อมูล และแปลผล 
 ๔.๗ ประชุมสรุปกิจกรรมและจัดท าเอกสารสรุปโครงการ 
 
๕. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๒. ประชุมมอบหมายงาน 
๓. ด าเนินการขออนุมัติกิจกรรม 

 
 

๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ 

 
  
นางสาวเสาวลักษณ ์
                      รอบรู้ 

 
 
นางภาราดา  เอมอินทร ์

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. จัดท าเอกสาร เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
๒. แจ้งคณะครูและนักเรียนทราบ 
๓. จัดเตรียมสถานทีแ่ละขบวนรถ 

 
 

๑-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

 
  
นางสาวเสาวลักษณ ์
                      รอบรู้ 

 
 
นางภาราดา  เอมอินทร ์

๔. น าขบวนรถยนต์และนักเรียน  
    ร่วมรณรงค์สร้างจิตส านึกฯ 
๕. จัดพิธีสักการะพระอาจารย์ 
    ธรรมโชติและบวงสรวงดวง 
    วิญญาณของวีรชนชาวบ้าน   
    บางระจัน 

 
 
 

๑-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

 
  
 
นางสาวเสาวลักษณ ์
                      รอบรู้ 

 
 
 
นางภาราดา  เอมอินทร ์

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๑. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน 
๒. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 
๓. เก็บรวบรวมข้อมูลและแปลผล 

 
 

๘-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 
 
นางสาวภัทรวรรณ 
                 สุทธิชาติ 

 
 
นางภาราดา  เอมอินทร ์



กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
ขั้นสรุปเพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป (A) 
๑. ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 
๒. จัดท าเอกสารสรุปกิจกรรม 

 
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 
นางภาราดา  เอมอินทร ์

 
นายนวพล  สาธุชน 

 
๖. งบประมาณ 

ที ่ รายการที่ต้องใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ประเภท ลักษณะ งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 
๑ เครื่องสักการะ-บวงสรวง ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ - - 

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

 
๗. การประเมินผล 

ตวัชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๗.๑ ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม 
กิจกรรม 

๑๐๐ - ตรวจสอบจากเอกสาร 
  การลงทะเบียน 

- เอกสารการ 
  ลงทะเบียน 

๗.๒ ร้อยละของนักเรียนที่มีความ
กตัญญูต่อผู้มีพระคุณและแสดง 
ออกได้อย่างเหมาะสม 

๑๐๐ - สัมภาษณ์/สอบถาม 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

๗.๓ ร้อยละของนักเรียนที่ตระหนัก
ในความส าคัญของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมี
ความสามัคคีในหมู่คณะ 

๑๐๐ - สัมภาษณ์/สอบถาม 
 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
 ๘.๒ นักเรียนตระหนักในความส าคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความสามัคคี
       ในหมู่คณะ 
 
 
 
 

ลงชื่อ ______________________________ ผู้เสนอโครงการ 
 (นางภาราดา  เอมอินทร์)  
 ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  
   
   



ลงชื่อ  
พ.อ.อ. ________________________ 

ผู้พิจารณาเห็นชอบโครงการ 

 (อ านวย  โพธิ์วัน)  
 ต าแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   
   

พิจารณา  
       อนุมัติโครงการ  

       ไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจาก___________________________________ 
   

ลงชื่อ ______________________________  
 (นายวิศรุต  แท้ประสาทสิทธิ์)  
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา  

 



 
โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 

 
ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ชื่อกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ  
  สนองยุทธศาสตร์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๑ 
  สนองกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลยุทธ์ที ่๑ 
  สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๓ 
  ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ  นางเพ็ชรา  อธิวาสนพงศ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ๓ – ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ประเพณกีารไหว้ครูถือเป็นเอกลักษณ์ทางประเพณีอันดีงามของชาวไทย ที่ศิษย์ให้ความเคารพเทิดทูน
คุณครูบาอาจารย์ ผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้กับศิษย์ ด้วยความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดี ครู
จึงเป็นบุคคลที่มีความส าคัญ มีคุณค่าต่อประเทศชาติ เพราะในอดีตกาล หนังสือหรือสื่อการเรียนการสอนยังไม่
มีแพร่หลายดังนั้นความรู้จากแหล่งเดียวที่ศิษย์จะได้รับคือความรู้จากบุคคลผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ซึ่งเรา
เรียกว่า “ครู” ถึงแม้กาลเวลาจะผ่านไปจวบตนปัจจุบัน เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าขึ้น หนังสือ หรือสื่อ
การเรียนรู้ที่ถ่ายทอดจากบุคคล เป็นความรู้ที่เป็นทักษะเฉพาะ เป็นเทคนิคพิเศษที่เกิดจากการสั่งสมความรู้
ประสบการณ์และการปฏิบัติจนเชี่ยวชาญ ที่ไม่สามารถถ่ายทอดด้วยตัวหนังสือหรือสื่อใด ๆ ได้และท่ีส าคัญ
คนไทยยังคงให้ความส าคัญกับครู จนเปรียบครูเป็นเสมือนแม่คนที่สองของศิษย์ เพราะศิษย์ที่ประสบ
ความส าเร็จได้ด้วยเพราะมีแม่เป็นผู้ให้ก าเนิด มีครูเป็นผู้ให้ความรู้ความคิด สติปัญญาสู่ทางสว่างให้กับชีวิต
นั้นเอง ประเพณไีหว้ครูจึงยังคงสืบทอดต่อมาจนกระทั่งทุกวันนี้ 
 การไหว้ครู คือการที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือเป็นครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่าท่านเพียบ 
พร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการจึงพร้อมใจกันปวารณาตนรับการถ่ายทอด
วิชาความรู้ด้วยวิริยะ อุตสาหะ มานะ อดทน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายปลายทางของการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้ จาก 
ความหมายดังกล่าว การไหว้ครูจึงเป็นเสมือนการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อครูผู้มีพระคุณ ซึ่งใน
วัฒนธรรมไทยได้ให้ความส าคัญกับคุณธรรมข้อนี้เป็นอย่างสูง เนื่องจากเป็นการแสดงถึงการรู้จักบุญคุณของ
ผู้ให้ความรู้ และผู้ที่รู้จักการตอบแทนบุญคุณนั้นจะเป็นผู้ที่เจริญรุ่งเรืองในชีวิต หากเปรียบเสมือนการอ้างอิง
ทางวิชาการ การไหว้ครูจึงเสมือนการอ้างอิงบุคคลที่เราได้รับความรู้มาเพ่ือแสดงถึงความเคารพในทรัพย์สิน
ทางปัญญา ซึ่งจะเห็นได้ว่าคนไทยได้ให้ความส าคัญกับทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นเวลาช้านาน 



 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา จึงได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของครู และมุ่งมั่นที่จะรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม วัฒนธรรมของไทยที่ดีไว้ เพ่ือให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ความนอบน้อมต่อครูที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่นักเรียน และร่วมกัน
อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ต่อไปในอนาคตสืบไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความเคารพนบน้อมและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู 
 ๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 
 ๒.๓ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับลูกศิษย์ 
 ๒.๔ เพ่ือให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์พานไหว้ครู 
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 
  ๑) นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีความกตญัญูกตเวทิตาต่อครู 
  ๒) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์พานไหว้ครู 
  ๓) นักเรียนร้อยละ ๙๕ ตระหนักถึงความส าคัญของพิธีการไหว้ครู 
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
  ๑) นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู 
  ๒) นักเรียนมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์พานไหว้ครูอย่างสร้างสรรค์ 
  ๓) นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของพิธีการไหว้ครู 
 
๔. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
 ๔.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมมอบหมายงาน 
 ๔.๒ ด าเนินการขออนุมัติกิจกรรม 
 ๔.๓ จัดท าเอกสารและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
 ๔.๔ จัดเตรียมสถานที่ เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ และอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ด าเนินกิจกรรม 
 ๔.๕ ด าเนินการจัดกิจกรรมตามท่ีได้เตรียมการไว้  
 ๔.๖ จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ เก็บรวบรวมข้อมูล และแปลผล 
 ๔.๗ ประชุมสรุปกิจกรรมและจัดท าเอกสารสรุปโครงการ 
 
๕. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๒. ประชุมมอบหมายงาน 
๓. ด าเนินการขออนุมัติกิจกรรม 
 

 
 

๓–๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 
  
นางสาวอภิรดี  ธูปหอม 

 
 
นางเพ็ชรา อธิวาสนพงศ์ 



กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. จัดท าเอกสาร เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
๒. แจ้งคณะครูและนักเรียนทราบ 
๓. ด าเนินกิจกรรมตามที่เตรียมการ 

 
๑๐ – ๒๑  

มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 
นางสาวอภิรดี  ธูปหอม 

 
นางเพ็ชรา อธิวาสนพงศ์ 

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๑. ก ากับ ติดตาม สอบถามการ 
    ด าเนินงาน 
๒. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 
๓. เก็บรวบรวมข้อมูลและแปลผล 

 
 

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 
 
นางสาวภัทรวรรณ 
                  สุทธิชาติ 

 
 
นางเพ็ชรา อธิวาสนพงศ์ 

ขั้นสรุปเพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป (A) 
๑. ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 
๒. จัดท าเอกสารสรุปกิจกรรม 

 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 
นางสาวภัทรวรรณ 
                  สุทธิชาติ 

 
นายนวพล  สาธุชน 

 
๖. งบประมาณ 

ที ่ รายการที่ต้องใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ประเภท ลักษณะ งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 
๑ ค่าพานไหว้ครู ๘๐๐ - ๘๐๐ - - 
๒ ใบประกาศเกียรติคุณบัตร ๒๐๐ - - ๒๐๐ - 
๓ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๕๐๐ - - ๕๐๐ - 

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

 
๗. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๗.๑ ร้อยละของนักเรียนที่ความ
กตัญญูกตเวทิตาต่อครู 

๙๕ - สัมภาษณ์/สอบถาม 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

๗.๒ ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วน
ร่วมในการประดิษฐ์พานไหว้ครู 

๑๐๐ - สังเกต 
 

- แบบสังเกต 

๗.๓ นักเรียนที่ตระหนักถึง
ความส าคัญของพิธีการไหว้ครู 

๙๕ - สัมภาษณ์/สอบถาม 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ นักเรียนได้แสดงความเคารพนบน้อมและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู 
 ๘.๒ นักเรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 
 ๘.๓ ครูกับลูกศิษย์ได้สร้างความสัมพันธ์อันดี 
 ๘.๔ นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์พานไหว้ครู 



 
 
 

ลงชื่อ ______________________________ ผู้เสนอโครงการ 
 (นางเพ็ชรา  อธิวาสนพงศ์)  
 ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
   
   

ลงชื่อ  
พ.อ.อ. ________________________ 

ผู้พิจารณาเห็นชอบโครงการ 

    (อ านวย  โพธิ์วัน)  
 ต าแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   
   

พิจารณา  
       อนุมัติโครงการ  

       ไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจาก___________________________________ 
   

ลงชื่อ ______________________________  
 (นายวิศรุต  แท้ประสาทสิทธิ์)  
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา  

 



 
โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 

 
ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมแห่เทียนจ าน าพรรษาและประเพณีตักบาตรยายดอกไม้  
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ  
  สนองยุทธศาสตร์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๑ 
  สนองกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลยุทธ์ที ่๑ 
  สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๓ 
  ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ  นางภาราดา  เอมอินทร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ๙ กรกฎาคม – ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ประเพณีและวัฒนธรรม เป็นสิ่งส าคัญที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเพณี
ส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและการนับถือศาสนาของประชาชนในประเทศนั้น ๆ  หลายประเทศจึง
พยามยามรักษาประเพณีของตนเองให้คงอยู่และเผยแพร่สู่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
 จังหวัดสิงห์บุรี เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีประเพณีที่ดีงามและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและการนับถือศาสนา
หลายประเพณี  โดยเฉพาะประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษาและประเพณีตักบาตรยายดอกไม้  เนื่องในเทศกาล
เข้าพรรษา ซึง่เป็นประเพณีของชุมชนชาวบ้านแป้งที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา เล็งเห็นความส าคัญของประเพณีดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการแห่เทียนจ าน า
พรรษาและถวายเทียนแก่วัดในชุมชนขึ้น รวมทั้งการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตักบาตรยายดอกไม้ของ
วัดจินดามณี อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งร่วมกันอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีท้องถิ่น 
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 
  นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรม 
 



 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีท้องถิ่น 
 
๔. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
 ๔.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมมอบหมายงาน 
 ๔.๒ ด าเนินการขออนุมัติกิจกรรม 
 ๔.๓ จัดท าเอกสารและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
 ๔.๔ จัดเตรียมสถานที่ เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ และอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ด าเนินกิจกรรม 
 ๔.๕ ด าเนินการจัดกิจกรรมตามท่ีได้เตรียมการไว้  
 ๔.๖ จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ เก็บรวบรวมข้อมูล และแปลผล 
 ๔.๗ ประชุมสรุปกิจกรรมและจัดท าเอกสารสรุปโครงการ 
 
๕. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๒. ประชุมมอบหมายงาน 
๓. ด าเนินการขออนุมัติกิจกรรม 

 
 

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 
  
นางสาวเสาวลักษณ ์
                     รอบรู้ 

 
 
นางภาราดา  เอมอินทร ์

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. จัดท าเอกสาร เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
๒. แจ้งคณะครูและนักเรียนทราบ 
๓. ด าเนินกิจกรรมตามที่เตรียมการ 
    - การถวายเทียนจ าน าพรรษา 
    - ประเพณีตักบาตรยายดอกไม้ 

 
 

๑๐ – ๒๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

 

  
 
นางสาวเสาวลักษณ ์
                     รอบรู้ 

 
 
นางภาราดา  เอมอินทร ์

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๑. ก ากับ ติดตาม สอบถามการ 
    ด าเนินงาน 
๒. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 
๓. เก็บรวบรวมข้อมูลและแปลผล 

 
 

๓๐ กรกฎาคม  
- ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 
 
นางสาวภัทรวรรณ 
                  สุทธิชาติ 

 
 
นางภาราดา  เอมอินทร ์

ขั้นสรุปเพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป (A) 
๑. ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 
๒. จัดท าเอกสารสรุปกิจกรรม 

 
๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 
นางภาราดา  เอมอินทร ์

 
นายนวพล  สาธุชน 

 
 
 
 
 



๖. งบประมาณ 

ที ่ รายการที่ต้องใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ประเภท ลักษณะ งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 
๑ ต้นเทียนจ าน าพรรษา ๑,๘๐๐ - - ๑,๘๐๐ - 
๒ วัสดุตกแต่งต้นเทียนจ าน าพรรษา ๒๐๐ - - ๒๐๐ - 

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

 
๗. การประเมินผล 

ตวัชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๗.๑ ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม 
กิจกรรม 

๑๐๐ - ตรวจสอบจากเอกสาร 
  การลงทะเบียน 

- เอกสารการ 
  ลงทะเบียน 

๗.๒ ร้อยละของนักเรียนที่มี
คุณธรรมจริยธรรม 

๑๐๐ - สัมภาษณ์/สอบถาม 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

๗.๓ ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วน
ร่วมในการสืบสานประเพณีท้องถิ่น 

๑๐๐ - การสังเกต - แบบสังเกต 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีท้องถิ่น 
 
 
 

ลงชื่อ ______________________________ ผู้เสนอโครงการ 
 (นางภาราดา  เอมอินทร์)  
 ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  
   
  

 
 

ลงชื่อ  
พ.อ.อ. _______________________ 

ผู้พิจารณาเห็นชอบโครงการ 

 (อ านวย  โพธิ์วัน)  
 ต าแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   
  

 
 
 
 

 



พิจารณา  
       อนุมัติโครงการ  

       ไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจาก___________________________________ 
   

ลงชื่อ ______________________________  
 (นายวิศรุต  แท้ประสาทสิทธิ์)  
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา  

 



 
โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 

 
ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  
  และวันแม่แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ  
  สนองยุทธศาสตร์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๑ 
  สนองกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลยุทธ์ที ่๑ 
  สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๓ 
  ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ  นางเพ็ชรา  อธิวาสนพงศ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ๒๙ กรกฎาคม – ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการอ านวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ก าหนด  
ให้วันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติ และก าหนดให้ดอกมะลิเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของวันส าคัญ
นี้วันแม่แห่งชาติเป็นวันที่ลูกทุกคนมีโอกาสได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่หรือผู้มีพระคุณของตนซึ่งเลี้ยง
ดูมาจนถึงปัจจุบัน เหตุที่ก าหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันแม่แห่งชาติสืบเนื่องมาจากวันที่ ๑๒ สิงหาคมนั้นตรงกับ
วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ซึ่งพระองค์ทรง
เปรียบเสมือนแม่แห่งแผ่นดินไทย เพราะพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของพระองค์ได้สร้างความผาสุกให้แก่
พสกนิกรไทยอย่างทั่วถึง และสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติตลอดมา  
 ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา จึงจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และวันแม่แห่งชาติขึ้น เพ่ือแสดงความจงรักภักดี
ต่อพระองค์ และเพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความรัก ความเคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างแม่กับลูก 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
       พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 
 ๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาและผู้มีพระคุณ 
 ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง 



๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 
  นักเรียนร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรม 
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน
 รัชกาลที่ ๙ และเกิดความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาและผู้มีพระคุณ ตลอดจนเกิดความสัมพันธ์ที่ดี
 ระหว่างแม่กับลูก 
 
๔. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
 ๔.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
 ๔.๒ ด าเนินการขออนุมัติกิจกรรม 
 ๔.๓ จัดท าก าหนดการการจัดกิจกรรม 
 ๔.๔ จัดเตรียมสถานที่ เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ และอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ด าเนินกิจกรรม 
 ๔.๕ จัดซื้อ-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการด าเนินกิจกรรม 
 ๔.๖ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนทราบ 
 ๔.๗ ด าเนินการจัดกิจกรรมตามท่ีได้เตรียมการไว้  
 ๔.๘ จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ เก็บรวบรวมข้อมูล และแปลผล 
 ๔.๙ ประชุมสรุปกิจกรรมและจัดท าเอกสารสรุปโครงการ 
 
๕. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุม 
    วางแผนการด าเนินงาน 
๒. ด าเนินการขออนุมัติกิจกรรม 
๓. จัดท าก าหนดการ 

 
 

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – 
๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 
  
นางสาวอภิรดี ธูปหอม 

 
 
นางเพ็ชรา  อธิวาสนพงศ์ 

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. จัดเตรียมสถานที่ 
๒. จัดซื้อ-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
    ประกอบการจัดกิจกรรม 
๓. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน  
    ผู้ปกครอง และชุมชนทราบ 
๔. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามที่ได้ 
    เตรียมการไว้ 

 
 
 

๕ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 
 
 

นางสาวอภิรดี ธูปหอม 

 
 
 
นางเพ็ชรา  อธิวาสนพงศ์ 

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๑. ก ากับ ติดตาม สอบถามการ 
    ด าเนินงาน 

 

๑๓ – ๑๗  
สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 
นางสาวภัทรวรรณ 
                สุทธิชาติ 

 
นางสาวอภิรดี ธูปหอม 



กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๒. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 
๓. เก็บรวบรวมข้อมูลและแปลผล 

 
๑๓ – ๑๗  

สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 
นางสาวภัทรวรรณ 
                สุทธิชาติ 

 
นางสาวอภิรดี ธูปหอม 

ขั้นสรุปเพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป (A) 
๑. ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 
๒. จัดท าเอกสารสรุปกิจกรรม 

 
๒๐ – ๒๔ 

สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 
นางสาวอภิรดี ธูปหอม 

 
นายนวพล  สาธุชน 

 
๖. งบประมาณ 

ที ่ รายการที่ต้องใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ประเภท ลักษณะ งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 
๑ ค่าวัสดุอุปกรณ์ด าเนินงาน ๗๐๐ - - ๗๐๐ - 
๒ อาหารว่างและน้ าดื่ม ๓๐๐ - - ๓๐๐ - 
๓ ของรางวัล ๕๐๐ - - ๕๐๐ - 

รวมงบประมาณ ๑,๕๐๐ - - ๑,๕๐๐ - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๕๐๐ (หนึ่งพันห้าร้อยบาท) 

 
๗. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๗.๑ ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม 
กิจกรรม 

๙๐ - ตรวจสอบจากเอกสาร 
  การลงทะเบียน 

- เอกสารการ 
  ลงทะเบียน 

๗.๒ ร้อยละของนักเรียนที่มีระลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี- 
นาถในรัชกาลที่ ๙ 

๑๐๐ - สัมภาษณ์/สอบถาม 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

๗.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่เกิดความ 
กตัญญูและแสดงความเคารพต่อ
มารดาและผู้มีพระคุณ 

๘๕ - สัมภาษณ์/สอบถาม 
 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

๗.๔ ร้อยละของผู้ปกครองที่ร่วม
กิจกรรมและเกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ยิ่งขึ้นระหว่างแม่กับลูก 

๘๕ - สัมภาษณ์/สอบถาม 
 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ นักเรียนส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
       ในรัชกาลที่ ๙ 
 ๘.๒ นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาและผู้มีพระคุณ 
 ๘.๓ นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความผูกพันและมีความสัมพันธ์ที่ดียิ่งข้ึน 



 
 

ลงชื่อ ______________________________ ผู้เสนอโครงการ 
 (นางเพ็ชรา  อธิวาสนพงศ์)  
 ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
   
   

ลงชื่อ พ.อ.อ.  _______________________ ผู้พิจารณาเห็นชอบโครงการ 
   (อ านวย  โพธิ์วัน)  
 ต าแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   
   

พิจารณา  
       อนุมัติโครงการ  

       ไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจาก___________________________________ 
   

ลงชื่อ ______________________________  
 (นายวิศรุต  แท้ประสาทสิทธิ์)  
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา  

 



 
โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 

 
ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับต่าง ๆ  
  สนองยุทธศาสตร์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๑ 
  สนองกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลยุทธ์ที ่๑ 
  สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๓ 
  ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ  นางเพ็ชรา  อธิวาสนพงศ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ กันยายน ๒๕๖๒  
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยอาชีพรับราชการเป็นอาชีพที่มีเกียรติ น่าภาคภูมิใจส าหรับข้าราชการและครอบครัว  ดังนั้น
ข้าราชการส่วนใหญ่จึงรับราชการจนครบเกษียณอายุราชการ ด้วยถือว่าเป็นเกียรติที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็น
ประโยชน์และมีคุณค่าต่อเยาวชนและประเทศชาติจนสามารถถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการ 
 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา ได้เห็นความส าคัญของข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างที่มี
ความตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ ทั้งขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการและที่จะเกษียณอายุราชการ 
จึงจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขึ้นเพ่ือเชิดชูเกียรติของข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 ๒.๒ เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
 ๒.๓ เพ่ือยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 
  ๑) นักเรียนร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรม 
  ๒) นักเรียนร้อยละ ๘๕ แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
 



 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และนักเรียน มาร่วมงานเพื่อแสดงมุทิตาจิต
 เป็นขวัญและก าลังใจ ให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการ 
 
๔. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
 ๔.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 ๔.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
 ๔.๓ ประชาสัมพันธ์การจัดงานให้โรงเรียนในสังกัด 
 ๔.๔ จัดงานมุทิตาจิตครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
 ๔.๕ สรุปรายงานการประเมินผลโครงการ 
 
๕. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับติดตาม 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุม 
    วางแผนการด าเนินงาน 
๒. ด าเนินการขออนุมัติกิจกรรม 
๓. จัดท าก าหนดการ 

 
 

๑๖-๒๐ กันยายน 
๒๕๖๒ 

 
  
นางสาวอภิรดี ธูปหอม 

 
 
นางเพ็ชรา  อธิวาสนพงศ์ 

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. จัดเตรียมสถานที่ 
๒. จัดซื้อ-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
    ประกอบการจัดกิจกรรม 
๓. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน  
    ผู้ปกครอง และชุมชนทราบ 
๔. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามที่ได้ 
    เตรียมการไว้ 

 
 
 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

 
 
 

นางสาวอภิรดี ธูปหอม 

 
 
 
นางเพ็ชรา  อธิวาสนพงศ์ 

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
๑. ก ากับ ติดตาม สอบถามการ 
    ด าเนินงาน 
๒. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 
๓. เก็บรวบรวมข้อมูลและแปลผล 

 

๑-๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 
นางสาวภัทรวรรณ 
                สุทธิชาติ 

 
นางสาวอภิรดี ธูปหอม 

ขั้นสรุปเพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป (A) 
๑. ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 
๒. จัดท าเอกสารสรุปกิจกรรม 

 
๗-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 
นางสาวอภิรดี ธูปหอม 

 
นายนวพล  สาธุชน 

 
 
 



๖. งบประมาณ 

ที ่ รายการที่ต้องใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ประเภท ลักษณะ งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 
๑ ค่าวัสดุอุปกรณ์ด าเนินงาน ๗๐๐ - ๓๐๐ ๔๐๐ - 
๒ อาหารว่างและน้ าดื่ม ๓๐๐ - - ๓๐๐ - 

รวมงบประมาณ ๑,๐๐๐ - ๓๐๐ ๗๐๐ - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ (หนึ่งพันบาท) 

 
๗. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๗.๑ ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม 
กิจกรรม 

๙๐ - ตรวจสอบจากเอกสาร 
  การลงทะเบียน 

- เอกสารการ 
  ลงทะเบียน 

๗.๒ ร้อยละของผู้เรียนที่เกิดความ 
กตัญญูผู้มีพระคุณ 

๘๕ - สัมภาษณ์/สอบถาม 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 ๘.๒ นักเรียนมีส่วนร่วมในการยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ 
 
 

ลงชื่อ ______________________________ ผู้เสนอโครงการ 
 (นางเพ็ชรา  อธิวาสนพงศ์)  
 ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
   
   

ลงชื่อ  
พ.อ.อ.  _______________________ 

ผู้พิจารณาเห็นชอบโครงการ 

   (อ านวย  โพธิ์วัน)  
 ต าแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   
   

พิจารณา  
       อนุมัติโครงการ  

       ไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจาก___________________________________ 
   

ลงชื่อ ______________________________  
 (นายวิศรุต  แท้ประสาทสิทธิ์)  
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา  



 


