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           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา  สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา
นครศรธีรรมราช  
ท่ี  ศธ 04307.60/003                                 วนัท่ี   12  พฤษภาคม  2565 
เรื่อง  ขอความเหน็ชอบในการใชแ้ผนปฏบิตักิารประจ าปีการศกึษา  2565 

เรียน  ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 

                    ด้วยโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช   
มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาคุณภาพการศกึษา ภารกจิ หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของบุคลากรในสถานศกึษาให้มี
ประสทิธภิาพสงูสุด ตามแนวทางการปฏริปูการศกึษา ของกระทรวงศกึษาธกิาร จงึไดจ้ดัท าแผนปฏบิตักิาร
ประจ าปีการศกึษา 2565  ขึน้ โดยใหส้อดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา  เพือ่เป็น
แนวทางในการบรหิารงานโครงการ/กจิกรรม ตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรรใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

 ในการนี้  โรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา  จดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปีการศกึษา  2565  โดย
ได้รับความร่วมมือจากครูและบุคลากรเป็นอย่างดี  จึงขอความเห็นชอบใช้แผนปฏิบัติการประจ าปี
การศกึษา  2565  จากคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา  เพื่อน าแผนปฏบิัติ
ราชการมาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการบรหิารงานสถานศกึษาต่อไป 

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ  
 
 
   (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 
           ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 
 
 
ความเหน็ของประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 

   เหน็ชอบ    ไม่เหน็ชอบ  
เนื่องจาก……..........................................................  

...…........................................................................................................................................................

................... 
 
 
                                                      (นายสนัต ์ กิง่รตัน์) 

                     ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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                 โรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 
 
 

ความเหน็ชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 

 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ประจ า      ปีการศกึษา 2565 ของโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา ตามทีผู่อ้ านวยการโรงเรยีนไดอ้นุมตัใิช ้ขอให้
การด าเนินงาน     ในโครงการต่าง ๆ ตามแผนกลยุทธ์ระดบัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งตามแผนปฏบิตักิารในปี
การศกึษานี้ ประสบความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค ์ในการบรหิารและการพฒันาการศกึษาทีก่ าหนดไว้ 
  ในนามของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรโรงเรยีนบ้านเกาะวทิยา ที่ได้มคีวามวริยิะ อุตสาหะ  จดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 
2565            อย่างละเอยีด รอบคอบ ทัง้นี้โดยค านึงถงึมาตรฐานการศกึษา ของส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พื้นฐาน และสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏริูปการศกึษาในทศวรรษที่สอง ทีมุ่่งเน้นให้คนไทยได้
เรยีนรูต้ลอดชวีติอย่างมคีุณภาพ และการเรยีนรูสู้ม่าตรฐานสากล 
 
 
               
                   (นายสนัต ์ กิง่รตัน์) 

                                                                    ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
                           โรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 
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ค าน า 
 

 แผนปฏบิตักิารประจ าปีการศกึษา 2565 โรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา ไดจ้ดัท าเพือ่เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนที่วางไว้ โดยมีรายละเอียดของโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ปฏิทินการปฏิบตัิงาน รายการวสัดุ – ครุภณัฑ์ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดยค านึงถึงมาตรฐาน
คุณภาพการศกึษา แผนกลยุทธโ์รงเรยีน นโยบายของโรงเรยีน ตลอดจนยุทธศาสตรช์าต ิและนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ทิศทางของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา
นครศรธีรรมราช ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรงเรยีน 
 แผนปฏบิตักิารฉบบันี้ส าเรจ็ไดด้ว้ยด ีจากการใหค้วามร่วมมอืของครู และบุคลากรทางการศกึษา
ของโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา และไดผ้่านการประชุมแสดงความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้
พื้นฐาน โรงเรยีนบ้านเกาะวทิยา จงึขอขอบคุณผูท้ี่เกี่ยวขอ้งไว้ ณ โอกาสนี้   และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าการ
ปฏบิตังิาน           ในปีการศกึษา 2565 จะท าใหก้ารด าเนินงานภายในโรงเรยีนเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
และมุ่งมัน่พฒันาผูเ้รยีน ใหม้คีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา มคีุณธรรม ด ารงชวีติตามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง และอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข ตามวสิยัทศัน์ของโรงเรยีนต่อไป 
 
 
 
                     (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 

        ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 
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บทท่ี 1 
บทน า  

 
บทน า 

การศกึษาเป็นกระบวนการทีส่ าคญัในการพฒันาคนไทยใหม้คีุณภาพ และเป็นกระบวนการทีช่่วย
สร้างความเจรญิงอกงาม ทัง้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสตปัิญญา ท าให้มนุษย์สามารถพฒันา
คุณภาพชีวิต ให้ดีขึ้น มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สามารถอยู่ร่ วมกันอย่างสันติ รู้เท่าทันการ
เปลีย่นแปลงต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็ มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์รูจ้กัช่วยเหลอืเกือ้กูลกนั และสามารถ
เกื้อหนุนการพฒันาประเทศไดอ้ย่างเหมาะสม ซึ่งสิง่เหล่านี้ควรได้รบัการปลูกฝัง และฝึกฝนใหเ้กดิขึ้นกบั
ผู้เรยีนและพฒันาความสามารถของผู้เรยีนเต็มตามศกัยภาพ ซึ่งสอดคล้องกบัพระราชบญัญตักิารศกึษา
แห่งชาต ิพ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่3 พ.ศ.2553) ไดก้ าหนดแนวการจดัการศกึษาไว้ ในหมวด 4 
มาตรา 22 ว่า “การจดัการศกึษาต้องยดึหลกัว่าผู้เรยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรู้ และพฒันาตนเองได้ 
และถอืว่าผู้เรยีนมคีวามส าคญัที่สุด กระบวนการจดัการศกึษาต้องส่งเสรมิให้ผู้เรยีนสามารถพฒันาตาม
ธรรมชาตแิละเต็มตามศกัยภาพ” ซึ่งในการจดัการศกึษา ครูหรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้งจะต้องค านึงถงึผูเ้รยีน
เป็นอนัดบัแรก  ในการจดัการเรยีนการสอนต้องจดัเนื้อหาสาระและกจิกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจ 
ความสามารถและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา, 2553 หน้า 43) กระทรวงศกึษาธกิารไดก้ าหนดนโยบายปฏริูป
การศกึษาในทศวรรษที่สอง (พุทธศกัราช 2552 – 2561)  โดยมวีสิยัทศัน์ให้คนไทยได้เรยีนรู้ตลอดชีวติ
อย่างมคีุณภาพ จะตอ้งมกีารปฏริูปการศกึษาและการเรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบ 3 ประเดน็หลกั คอื (1) พฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการเรยีนรู้ของคนไทย (2) เพิม่โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้  
อย่างทัว่ถงึและมคีุณภาพ (3) ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสงัคมไทยในการบรหิารและการ
จดัการศกึษา ทัง้นี้ ได้ก าหนดกรอบแนวทางในการปฏริูปการศกึษาและการเรยีนรู้ออย่างเป็นระบบไว้ 4 
ประการ คอื (1) การพฒันาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ (2) การพฒันาคุณภาพครูยุคใหม่ (3) การพฒันา
คุณภาพสถานศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ยุคใหม่ และ (4) การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการใหม่ 
(ส านักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา , 2553 หน้า 5) ดงันัน้ โรงเรยีนมธัยมศึกษาในสงักดัส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) จะต้องบรหิารจดัการศกึษาให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติ
การศกึษาแห่งชาต ิ2542 (แก้ไขเพิม่เตมิฉบบัที ่3 พ.ศ. 2553 และนโยบายปฏริูปการศกึษาในทศวรรษที่
สอง (พุทธศักราช 2552 – 2561) ทัง้นี้ เพื่อให้เยาวชนไทยมีความรู้ ทักษะในการด าเนินชีวิต  ดังนัน้ 
โรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา ไดด้ าเนินการจดัการเรยีนการสอนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น และระดบัชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามแนวนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร และ แนวทางการปฏริูปการศกึษาทีมุ่่งสู่มาตรฐานสากล โดยการพฒันาใหผู้เ้รยีนได้
พฒันาตนเองเต็มตามศักยภาพเพื่อเป็นพลโลก มีคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ เพื่อให้เยาวชนของชาตเิป็นผู้ที่ด ีเก่ง และด ารงชีพอย่างมคีวามสุข  โรงเรยีนม ี“แผนกลยุทธ์
พฒันาสถานศกึษา โรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา ปีการศกึษา 2565 – 2569” เพือ่เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ของโรงเรยีน สามารถประเมนิสถานภาพของโรงเรยีนได้ว่าสภาพแวดล้อมภายในยงัเป็นจุดแขง็  ในการ
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ปฏบิตังิานเพื่อความส าเรจ็สู่จุดมุ่งหมาย โรงเรยีนมโีอกาสทีจ่ะพฒันาคุณภาพการศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพ
สูงขึ้น โดยอาศยัความร่วมมอืของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน นักเรยีน ผู้ปกครอง ครู และ
บุคลากรทางการศกึษาของโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา ซึง่ครแูละบุคลากรทางการศกึษามปีระสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิาน มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างด ีมคีวามสามคัค ีปฏบิตังิานเป็นไปในทศิทางเดียวกัน 
และถอืว่านักเรยีนส าคญัที่สุด โรงเรยีนมบีรเิวณให้นักเรยีนปฏบิตักิจิกรรมอย่างเพยีงพอ มตี้นไม้ใหญ่ให้
ความร่มรื่น ตรงตามเอกลกัษณ์ของโรงเรยีน ทีว่่า “โรงเรยีนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น” แต่ยงัมจุีดอ่อนทีเ่ป็น
ปัญหาต้องแก้ไข คอื การจดัหาสื่อและอุปกรณ์การศกึษาทัง้ในเชงิปรมิาณและคุณภาพ เพื่อใหเ้พยีงพอต่อ
ความตอ้งการของนกัเรยีน รวมทัง้การใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่ใหม้ากขึน้ จดัหาจดัจา้งครูให้
ครบตามวชิาเอกแต่ยงัขาดแคลนงบประมาณในสว่นน้ี บรเิวณทีต่ ัง้โรงเรยีนหอ้มลอ้มไปดว้ยโรงเรยีนขนาด
ใหญ่ ท าเลทีต่ ัง้ทีสุ่่มเสีย่งต่อสารเสพตดิ ตลอดจนการบรหิารจดัการจะต้องเพิม่ประสทิธภิาพใหสู้งขึ้น  ใน
การจดัท าแผนปฏิบตัิการ โรงเรยีนได้รบัความร่วมมอืจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรยีน และ
ผูป้กครองนกัเรยีนโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา และบุคลากร อื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาเป็นอย่างด ี
จึงถือว่าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 (16 พฤษภาคม 2565 – 15 พฤษภาคม 2566) ของ
โรงเรยีนท าใหก้ารปฏบิตังิานมุ่งไปสูจุ่ดหมายตามแผนกลยุทธท์ีก่ าหนดไว้  

สภาพปัจจบุนัและปัญหา 
(1) ประวติัความเป็นมา 

โรงเรยีนบ้านเกาะวทิยา เป็นโรงเรยีนมธัยมศกึษาประจ าต าบล สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา 

นครศรธีรรมราช ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ตัง้บนเนื้อที่ 28 ไร่ 38 ตารางวา ซึ่งเป็นที่        
วดัร้าง ( วดัน ้าขาว ) อยู่ที่บ้านน ้าขาว หมู่ที่ 5 ต าบลอินคีรี อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช 
รหสัไปรษณีย ์80320  ห่างจากตวัอ าเภอพรหมครี ี13 กโิลเมตร  และห่างจากตวัจงัหวดั 16 กโิลเมตร       
กรมสามญัศกึษาขณะนัน้ไดป้ระกาศจดัตัง้ตามค าปรารภของ นายสมัพนัธ ์ ทองสมคัร อดตีรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงศกึษาธกิาร เมื่อวนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2537   

เมื่อปี พ.ศ.2535 นายสมัพนัธ์  ทองสมคัร  รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร ได้ปรารภจดัตัง้
โรงเรยีน 

มธัยมศกึษาเป็นแห่งที ่2 ในอ าเภอพรหมครี ี  เพื่อใหน้ักเรยีนทีอ่าศยัอยู่ในต าบลอนิครี ี ต าบลนาเรยีง  และ
ต าบลบ้านเกาะ ได้เรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน  โดยให้ นายสุพจน์  อภิศักดิม์นตรี ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
โรงเรยีนปากพูน ประสานงานกบัส านักงานสามญัศกึษาจงัหวดันครศรธีรรมราช และโรงเรยีนปากพูน จดั
ประชุมประชาชนในเขตพืน้ทีบ่รเิวณโรงเรยีน ซึง่ไดร้บัการสนับสนุนเป็นอย่างด ีต่อมาเมื่อวนัที่ 18 มนีาคม 
2536 ได้เปิดเป็นโรงเรยีนสาขาของโรงเรยีนปากพูน  โดยรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ปีการศกึษา 
2536 ไดจ้ านวน 105 คน มคีณะครจูากโรงเรยีนปากพนู มาช่วยปฏบิตักิารสอน 19 คน โดยใชอ้าคารเรยีน
ของโรงเรยีนวดัหลวงครู สงักดัส านักงานการประถมศกึษาอ าเภอพรหมครี ีจงัหวดันครศรธีรรมราช เป็น
สถานทีเ่รยีนชัว่คราว 
 ต่อมา กรมสามญัศกึษาได้ประกาศจดัตัง้เป็นโรงเรยีนเอกเทศ  โดยใช้ชื่อว่า“โรงเรยีนบ้านเกาะ
วทิยา” เมื่อวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2537 ในปีการศึกษา 2537 รบัสมคัรนักเรยีนชัน้ม.1 ได้ 129 คน กรม
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สามญัศกึษา      ไดแ้ต่งตัง้ให้ นายสุพจน์  อภศิกัดิม์นตร ี รกัษาการในต าแหน่งครูใหญ่โรงเรยีนบา้นเกาะ
วทิยา มคีรู จ านวน 6 คน และลูกจ้างประจ า 2 คน โรงเรยีนได้รบังบประมาณ 11,640,000 บาท  เป็นค่า
ก่อสร้างอาคารเรียนเบ็ด เสร็จ   ก ,ข ,ค   บ้านพักครู  บ้านพักภารโรง  ห้องน ้ าห้องส้วม  สนาม
บาสเกตบอล  และถงัเกบ็น ้าฝน ฝ. 33 จ านวน 1 ชุด 

(2) สภาพปัจจบุนั/ปัญหา 
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา มีผู้บริหาร 1 คน  ครู 12 คน ธุรการโรงเรียน 1 คน ลูกจ้าง

ชัว่คราวต าแหน่งนกัการภารโรง 1  คน นกัเรยีน จ านวน 82 คน เปิดสอนทัง้ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นและ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามแนวนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร และแนวทางการปฏริูปการศกึษาที่มุ่งสู่มาตรฐานสากล โดยการพฒันาใหผู้เ้รยีนได้
พฒันาตนเองเต็มตามศักยภาพเพื่อเป็นพลโลก มีคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ เพื่อให้เยาวชนของชาตเิป็นผู้ที่ด ีเก่ง และด ารงชีพอย่างมคีวามสุข  โรงเรยีนม ี“แผนกลยุทธ์
พฒันาสถานศกึษา โรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา              ปีการศกึษา 2565 – 2569” เพือ่เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของโรงเรยีน  

จากการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มของโรงเรยีน ซึ่งไดม้กีารจดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร โดยมคีรู และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจดัการศึกษาเข้าร่วมประชุม โดยการเน้นกระบวนการมสี่วนร่วม มกีารให้
ความรู ้พรอ้มกบัมกีารร่วมกนัปฏบิตั ิวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มของโรงเรยีน และไดเ้สนอผลการวเิคราะห์ 
ใน 2 ประเด็น คอื ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และผลการประเมนิสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรยีน ปรากฏผลการวเิคราะหด์งันี้  

2.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ( 2S , 4M ) การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในของ
โรงเรยีน  ไดว้เิคราะหถ์งึปัจจยัทีเ่ป็นจุดแขง็และจุดอ่อน ในการด าเนินงานของโรงเรยีน พจิารณาจากปัจจยั
ด้านโครงสร้างและนโยบายโรงเรยีน ด้านผลผลิต และการบรกิาร ด้านบุคลากร ด้านประสทิธิภาพทาง
การเงนิ      ดา้นวสัดุอุปกรณ์ และดา้นการบรหิารจดัการ สรุปไดด้งันี้  
ปัจจยัท่ีเป็นจดุแขง็ในการด าเนินงานของโรงเรียน  

ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure and Policy : S1) โรงเรียนมีการก าหนดนโยบายที่
สอดคลอ้งกบันโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษานครศรธีรรมราช  โรงเรยีนมโีครงสรา้งการบรหิารงาน 4 ฝ่าย คอืฝ่ายบรหิารงานวชิาการ ฝ่าย
บรหิารงานบุคคล ฝ่ายบรหิารงานงบประมาณ และฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป มกีารกระจายอ านาจแบ่งงานตาม
ความถนดัท าใหเ้กดิความคล่องตวัในการปฏบิตังิาน โรงเรยีนสง่เสรมิคร ูนกัเรยีนและบุคลากร ใหม้คีวามรู ้
ทกัษะและใช้เทคโนโลยี งานทุกกลุ่มงานและทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ก าหนดแนวปฏิบตัิ สอดคล้องกบั
นโยบายของโรงเรยีน  การจดับรรยากาศภายในและภายนอกชัน้เรยีนทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนรู ้  

ด้านผลผลิตและการบริการ (Service and Products : S2) หลักสูตรสถานศึกษาตอบสนอง
ความต้องการของนักเรยีนและชุมชน การจดัโครงการเสรมิความรูใ้หก้บันักเรยีน เช่น การจดักจิกรรมเขา้
ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ค่ายคุณธรรม ไปวัดวันพระ ท าให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์โรงเรยีนมรีะบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนทีเ่ขม้แขง็ท าให้นักเรยีนได้รบัการดูแล
อย่างทัว่ถึงและตรงตามประเด็น โรงเรียนมีสถานที่ออกก าลังกายที่เหมาะสมเพียงพอ ให้บริการกับ
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นักเรยีนและชุมชน ระบบบรหิารจดัการของโรงเรยีน มคีวามชดัเจน  ใหบ้รกิารชุมชน ช่วยเหลอืสนับสนุน
ดา้นสถานที ่ศลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่และด้านวชิาการ ใหค้วามร่วมมอืสนับสนุนส่งเสรมิกจิกรรม ประเพณี 
วฒันธรรมภายในและภายนอกโรงเรยีน ใหบ้รกิารเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตอย่างครอบคลุม  

ด้านบุคลากร (Man : M1) ครแูละบุคลากรมคีุณธรรมจรยิธรรม มทีกัษะในการจดัการเรยีนรูอ้ย่าง
พอเพียง มีประสบการณ์และคุณภาพในการท างาน ทุ่มเทการท างานให้กับทุกภารกิจของโรงเรียน  
ส่งเสรมิพฒันาใหค้รูพฒันาตนเองตามศกัยภาพอย่างต่อเนื่อง ครูมคีวามกระตอืรอืรน้ในการพฒันาตนเอง
และน าความรู ้ ทีไ่ด ้มาจดัการเรยีนการสอน การมอบหมายภาระหน้าทีไ่ดต้รงกบัความรูค้วามสามารถของ
ครแูละบุคลากร       สรา้งขวญัและก าลงัใจใหก้บับุคลากรอย่างเหมาะสม  

ด้านประสิทธิภาพการเงิน (Money : M2) มกีารก ากบัตดิตามตรวจสอบการใชเ้งนิอย่างต่อเนื่อง 
เป็นระบบ มกีารบรหิารการใชเ้งนิอย่างคุม้ค่า โปร่งใส ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได ้สอดคลอ้งกบัแผนปฏบิตัิ
การ       ทีน่ าเสนอไว ้ 

ด้านวสัดอุุปกรณ์ (Material : M3) มกีารใช้อาคารเรยีน ห้องเรยีน อาคารสถานที่อย่างคุ้มค่า มี
การบรหิารจดัการวสัดุอุปกรณ์สนองต่อความตอ้งการอย่างเหมาะสม  

ด้านการบริหารจดัการ (Management : M4)  มโีครงสรา้งและระบบการบรหิารจดัการบุคลากร       
ทีช่ดัเจน มกีารน าระบบ PDCA มาบรหิารจดัการโรงเรยีนชดัเจน มกีารจดัระบบการนิเทศภายในและการ
ตดิตามผลการปฏบิตังิานโครงการต่าง ๆ  มรีะบบการพฒันาบุคลากรทกัษะเฉพาะด้านและฝึกบุคลากร
ทดแทน         เปิดโอกาสใหทุ้กคนมสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการ  
ปัจจยัท่ีเป็นจดุอ่อนในการด าเนินงานของโรงเรียน  

ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure and Policy : S1)  นโยบายด้านการศึกษาจาก
กระทรวงศกึษาธกิารและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เปลี่ยนแปลงบ่อย และเน้นให้โรงเรยีนเป็นผู้ปฏบิตัิท าให้
เกดิผลกระทบต่อการจดัการเรยีนการสอน  นโยบายบางอย่างไม่สอดคล้องกบัสภาพความต้องการและ
สภาพความเป็นจรงิของนกัเรยีนและชุมชน  

ด้านผลผลิตและการบริการ (Service and Products : S2)  นักเรียนบางส่วนขาดความ
รบัผิดชอบและความกระตือรือร้นในการเรียนเนื่องจากนักเรียนมีปัญหาครอบครวัและปัญหาส่วนตัว  
โรงเรยีนจดัสิง่อ านวยความสะดวกยงัไม่พอเพยีง เช่น หอ้งสมุดทีท่นัสมยั อุปกรณ์ทดลองทางวทิยาศาสตร์ 
การจดัการขอ้มลูสารสนเทศยงัไม่ครอบคลุมทัง้ระบบ  

ด้านบุคลากร (Man : M1) จ านวนบุคลากรในบางสาขาไม่เพยีงพอ ไม่ไดร้บัอตัราทดแทนในสาขา
ทีโ่รงเรยีนต้องการ ครูไม่ครบตามกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา  
จ านวนครูผู้ชายที่มเีพยีงคนเดยีวและจะเกษียณอายุราชการในปี 2565 นี้ ท าให้งานบางงานที่ต้องอาศยั
ความแขง็แกร่งและความเข้มแข็งของผู้ชายในการจดัการ เช่นการอยู่เวรยามในตอนกลางคืน จึงเป็น
จุดอ่อนของการปฏิบัติงาน         การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปประยุกต์ใช้ในพัฒนางานยังไม่เกิด
ประสทิธภิาพเท่าทีค่วร  

ด้านประสิทธิภาพการเงิน (Money : M2) งานบางงานมคีวามจ าเป็นต้องใชเ้งนิ นอกเหนือจาก
แผนปฏบิตักิารทีก่ าหนดไว ้จงึท าใหง้บประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรรไม่เพยีงพอในการใชจ่้าย 
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ด้านวสัดอุปุกรณ์ (Material : M3)  สือ่วสัดุอุปกรณ์ในหอ้งเรยีน ไม่เพยีงพอ บางรายการช ารุดใช้
งานไมไ่ด ้การจดัท าทะเบยีนวสัดุ ครุภณัฑข์องฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรยีนรูไ้ม่เป็นปัจจุบนัในบางงาน  

ด้านการบริหารจดัการ (Management : M4) การจดัเกบ็ขอ้มลูสารสนเทศยงัไม่เป็นปัจจุบนั และ
ไม่เป็นระบบเท่าที่ควรจึงขาดความคล่องตวัในการปฏิบตัิงาน โรงเรยีนขาดการประชาสมัพนัธ์เผยแพร่
ผลงาน 

2.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ของโรงเรยีน  โดยวเิคราะหถ์งึโอกาสและอุปสรรคในการด าเนินงานของโรงเรยีน พจิารณาจากปัจจยัด้าน
สงัคม และวฒันธรรม ดา้นเทคโนโลย ีดา้นเศรษฐกจิ ดา้นการเมอืงและดา้นกฎหมาย สรุปไดด้งันี้  
ปัจจยัท่ีเป็นโอกาสในการด าเนินงานของโรงเรียน 

ด้านสังคมและวฒันธรรม (Social and cultural factors : S)  คนในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์
วฒันธรรม การด ารงชวีติในทอ้งถิน่ ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ ซึ่งสามารถใชเ้ป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละสรา้งจติส านึกใน
ดา้นต่างๆ ใหก้บันักเรยีนได ้ นักเรยีนโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา มบีา้นอยู่ในละแวกใกล้ๆ กบัโรงเรยีน จงึท า
ใหส้ะดวก ในการเดนิทางมาโรงเรยีน  

ด้านเทคโนโลยี (Technological factors : T) ชุมชนและผูป้กครองนักเรยีนเขา้ถงึเทคโนโลยไีด้
สะดวกมากขึ้น ส่งผลดตี่อการตดิต่อประสานงาน แจ้งข่าวสารกบัผู้ปกครอง มกีารบรกิารและเทคโนโลยี
ใหม่เกดิขึน้ เอือ้ต่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเองทีห่ลากหลายมากขึน้ โรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา อยู่ใกลแ้หล่งเรยีนรู้
ศูนย์วทิยาศาสตร์เพื่อการศกึษานครศรธีรรมราช ท าให้สะดวกในการพานักเรยีนไปศึกษานอกโรงเรยีน  
นกัเรยีนสามารถน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นกระบวนการเรยีนรูไ้ด้   

ด้านเศรษฐกิจ (Economic factors : E) โรงเรยีนไม่เกบ็ค่าบ ารุงการศกึษา ท าใหผู้ป้กครองไม่มี
ภาระค่าใชจ่้ายในสว่นน้ี 

ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal factors : P)  นโยบายเรียนฟรีจนจบ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน มสี่วนเพิม่โอกาสทางการศึกษา นโยบายการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่น มสี่วนให้
สถานศกึษาไดร้บัการสนับสนุนงาบประมาณบางส่วนจากทอ้งถิน่ และจากนโยบาย 1 ต ารวจ 1 โรงเรยีน 
ท าให้มวีทิยากรจากภายนอกเขา้มาให้ความรู้ด้านการเมอืงและกฎหมาย แก่นักเรยีนในโรงเรยีน เช่น มี
เจา้หน้าทีต่ ารวจมาใหค้วามรูเ้รื่องกฎหมายจราจร และกฎหมายเรื่องยาเสพตดิทัง้หลาย  มพีระราชบญัญตัิ
การศกึษาทีมุ่่งพฒันาบุคลากรทางการศกึษาและนักเรยีนใหบ้รรลุตามเป้าหมาย  โรงเรยีนก าหนดระเบยีบ
วนิยัสอดคลอ้งกบักฎหมาย ท าใหม้คีวามชดัเจนต่อการปฏบิตั ิ 

 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัท่ีเป็นอปุสรรคในการด าเนินงานของโรงเรียน 
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ด้านสงัคมวฒันธรรม (Socio-cultural factors : S) สภาพครอบครวัของนักเรยีนบางครอบครวั
แตกแยก ขาดความอบอุ่น ครอบครวัอ่อนแอ ส่งผลต่อพฤตกิรรมของนักเรยีน สถานทีต่ ัง้ของโรงเรยีนอยู่
ในสภาพกึ่งเมอืงกึ่งชนบทและอยู่ใกล้โรงเรยีนขนาดใหญ่หลายโรงเรยีน มผีลกระทบต่อจ านวนนักเรยีน 
การยา้ยถิน่ฐานของผูป้กครองท าให้เรยีนไม่ต่อเนื่องส่งผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่า การใชป้ระโยชน์
จากแหล่งเรยีนรูแ้ละสถานประกอบการณ์ภายนอกโรงเรยีนมน้ีอย  

ด้านเทคโนโลยี (Technological factors : T) นักเรยีนบางส่วนน าสื่อเทคโนโลยไีปใช้ในทางที่
ผดิและไม่เหมาะสม เช่นเล่นเกม ดรูายการบนัเทงิมากเกนิไป มสีือ่อุปกรณ์ไม่เพยีงพอต่อการใชง้าน 

ด้านเศรษฐกิจ (Economic factors : E) ผู้ปกครองนักเรยีนโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชพีรบัจ้าง
ทัว่ไป ท าไร่ ท าสวน มรีายไดน้้อย ฐานะค่อนขา้งยากจน ประกอบกบัภาวะเศรษฐกจิถดถอย ราคาพชืผล
ตกต ่า ราคาน ้ามนัแพง ท าให้รายได้ลดลงค่าครองชพีสูงขึ้น ผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุนกจิกรรมของ
นกัเรยีน และของโรงเรยีนไดเ้ท่าทีค่วร  

ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal factors : P) นโยบายการเมืองด้านลด
อตัราก าลงั    ท าใหบ้างสาขาวชิาเอกขาดบุคลากร เป็นอุปสรรคในการสรรหาผูส้อนใหต้รงตามวชิาเอก  

จากผลการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกของโรงเรยีนบ้านเกาะ
วทิยา สามารถประเมนิสถานภาพของโรงเรยีนไดว้่าสภาพแวดลอ้มภายในยงัเป็นจุดแขง็ ในการปฏบิตังิาน
เพื่อความส าเรจ็สู่จุดมุ่งหมาย โรงเรยีนมโีอกาสทีจ่ะพฒันาคุณภาพการศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพสูงขึน้ โดย
อาศยัความร่วมมอืของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน นกัเรยีน ผูป้กครอง คร ูและบุคลากรทางการ
ศกึษาของโรงเรยีนบ้านเกาะวทิยา ซึ่งครู และบุคลากรทางการศกึษามปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน มี
ความรบัผดิชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างด ีมคีุณธรรม จรยิธรรม มคีวามสามคัค ีปฏบิตังิานเป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั และถอืว่านกัเรยีนส าคญัทีสุ่ด  โรงเรยีนมบีรเิวณใหน้กัเรยีนปฏบิตักิจิกรรมอย่างเพยีงพอ มตีน้ไม้
ใหญ่ให้ความร่มรื่น ตรงตามเอกลักษณ์ของโรงเรยีน ที่ว่า “โรงเรยีนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น”  แต่ยงัมี
จุดอ่อนและอุปสรรคที่เป็นปัญหาต้องแก้ไข คอื การจดัหาสื่อและอุปกรณ์การศกึษาทัง้ในเชงิปรมิาณและ
คุณภาพ เพื่อใหเ้พยีงพอต่อความต้องการของนักเรยีน รวมทัง้การใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่
ใหม้ากขึน้ จดัหาจดัจ้างครูใหค้รบตามวชิาเอกแต่ยงัขาดแคลนงบประมาณในส่วนนี้ บรเิวณทีต่ ัง้โรงเรยีน
ใกลก้บัโรงเรยีนขนาดใหญ่หลายโรงเรยีน ท าเลทีต่ ัง้ทีสุ่่มเสีย่งต่อสารเสพตดิ สภาพครอบครวัของนักเรยีน
ที่มคีวามแตกแยก ครอบครวัอ่อนแอ ขาดความอบอุ่น ฐานะยากจนในช่วงฤดูผลไม้ นักเรยีนต้องขาด
โรงเรยีนเพือ่ช่วยผูป้กครองท างานหาเงนิ นกัเรยีนใชเ้ทคโนโลยใีนทางทีผ่ดิ และไม่เหมาะสม ตลอดจนการ
บรหิารจดัการจะตอ้งเพิม่ประสทิธภิาพใหส้งูขึน้   

 
 
 
 
 
ข้อมลูทัว่ไปของโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 
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ช่ือ      โรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 
อกัษรย่อ     บ.ก. 
วนัประกาศจดัตัง้    22  กุมภาพนัธ ์ 2537 
ตราประจ าโรงเรียน    บา้นหลงัคาทรงไทย วดั ลอ้เกวยีน รวงขา้ว 

       
ปรชัญาโรงเรียน           สุวชิาโณ  ภว   โหต ิ (ผูม้คีวามรูใ้นทางทีด่เีป็นผูเ้จรญิ) 
คติพจน์     รบัผดิชอบ มวีนิยั ใสใ่จสิง่แวดลอ้ม 
ศนูยร์วมจิตใจ    หอพระพุทธรปู 
ดอกไม้ประจ าโรงเรียน   อนิทนิล 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน   อนิทนิล 
สีประจ าโรงเรียน   มว่ง-ขาว 
ผู้เร่ิมจดัตัง้    นายสมัพนัธ ์ทองสมคัร 
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน นายสนัต ์ กิง่รตัน์ 
ท าเนียบผู้บริหาร 1. นายสุพจน์    อภศิกัดิม์นตร ี พ.ศ.2537-2538 
   2. นายกรฑีา    วรีะพงศ ์  พ.ศ.2538-2543 
   3. นางรชันี    สุทธศิกัดิ ์  พ.ศ.2544-2544 
   4. นายประมวล    คงสวสัดิ ์  พ.ศ.2544-2549 
   5. นาย ส.สมบตั ิ  มสีุนทร   พ.ศ.2549-2551 
   6. นายสุรพงศ ์    เอือ้ศริพิรฤทธิ ์ พ.ศ.2551-2553 
   7. นายพรีะพงษ์   สองวหิค  พ.ศ.2553-2554 
   8. นางกิง่ขวญั     สุขสงวน  พ.ศ.2554-2556 
   9. นายสมปอง     ภกัดกีจิ   พ.ศ.2556-2560 
   10. นางกญัญ์พดิา    จงคง   พ.ศ.2561-ปัจจบุนั 
 

สถานท่ีตัง้ 
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 บา้นน ้าขาว  หมูท่ี ่5  ถนนท่าแพ-นอกท่า   ต าบลอนิครี ี อ าเภอพรหมครี ี จงัหวดั
นครศรธีรรมราช  รหสัไปรษณีย ์ 80320  โทรศพัท ์ 0-7576-5239 โทรสาร 0-7576-5239       
เวบ็ไซต ์www.banko.ac.th 
 
 แผนทีโ่รงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 

 ผูบ้รหิาร นางกญัญ์พดิา  จงคง   ต าแหน่งผูอ้ านวยการช านาญการพเิศษ วุฒกิารศกึษาปรญิญาโท 
ศษ.ม. 

การบรหิารการศกึษา  ไดแ้ต่งตัง้บุคลากรปฏบิตัหิน้าทีต่ามสายงานการบรหิารโรงเรยีน  ดงันี้ 
 1. นางพชัร ี  ภูนฤมติ   หวัหน้ากลุ่มบรหิารงานวชิาการ 
 2. นางสาวชฏารตัน์  ชวิหากาญจน์   หวัหน้ากลุ่มบรหิารงานงบประมาณ 
 3. นางองิอร   นาคศูนย ์  หวัหน้ากลุ่มบรหิารงานบุคคล 
 4. นายณฐัดนยั   สายวจิติร  หวัหน้ากลุ่มบรหิารงานทัว่ไป 
 

ข้อมูลเก่ียวกบับุคลากร 
 1) ฝ่ายบริหาร 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อนัดบั วุฒสิงูสุด 
1 นางกญัญ์พดิา  จงคง    ผูอ้ านวยการช านาญการพเิศษ ค.ศ.3 ปรญิญาโท 
2 นางพชัร ี        ภูนฤมติ ครชู านาญการพเิศษ  (วชิาการ) ค.ศ.3 ปรญิญาตร ี
3 นางสาวชฏารตัน์  ชวิหากาญจน์ ครชู านาญการพเิศษ  

(งบประมาณ) 
ค.ศ.3 ปรญิญาตร ี

4 นางองิอร       นาคศูนย ์ ครชู านาญการพเิศษ  (บุคคล) ค.ศ.3 ปรญิญาตร ี

5 นายณฐัดนัย    สายวจิติร ครชู านาญการพเิศษ  (บรหิาร
ทัว่ไป) 

ค.ศ.3 ปรญิญาตร ี
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        2) ครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
  

ขอ้มลูบุคลากร เพศ  ระดบัการศกึษา 
คศ.3 คศ.2 คศ.1 

ครู
ผูช้่วย 

 
ประเภทบุคลากร 

ชาย หญงิ รวม 
ต ่ากว่า 
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท 

ผูอ้ านวยการ - 1 1 - - 1 1 - - - 
ขา้ราชการครู 1 11 12 - 10 2 10 2 - - 

ธุรการ 1 - 1 - 1 - - - - - 
นกัการภารโรง 1 - 1 1 - - - - - - 

รวม 3 12 15 1 11 3 11 2 - - 
 
ตารางแสดงข้อมูลครตูามวฒิุการศึกษา 

ท่ี ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง วฒิุการศึกษา 
1 นางกญัญ์พดิา      จงคง ผูอ้ านวยการ ช านาญการพเิศษ ศษ.ม. 
2 นางสาวชฏารตัน์  ชวิหากาญจน์ คร ูช านาญการพเิศษ ค.บ. 
3 นายณฐัดนัย       สายวจิติร คร ูช านาญการพเิศษ ค.บ 
4 นางอคัคเอือ้       ปรชีาวาท คร ูช านาญการพเิศษ ค.บ. 
5 นางธนารตัน์       พนูพพิฒัน์ คร ูช านาญการพเิศษ ค.บ. 
6 นางธชษภร        วุฒมิานพ  คร ูช านาญการพเิศษ ศษ.ม. 
7 นางพวงทพิย ์     ประจุคมน์ผล คร ูช านาญการพเิศษ ค.บ. 
8 นางขวญัเรอืน     มุขดาร ์ คร ูช านาญการพเิศษ ค.บ. 
9 นางกนกกาญจน์  พลูพพิฒัน์ คร ูช านาญการพเิศษ ค.บ. 
10 นางองิอร           นาคศูนย ์ คร ูช านาญการพเิศษ ค.บ. 
11 นางพชัร ี           ภูนฤมติ คร ูช านาญการพเิศษ ค.บ. 
12 นางกมลรตัน์       ไชยสุภา คร ูช านาญการ ค.บ. 
13 นางสาวธญัญานุช  อุปนันท์ คร ูช านาญการ  ศษ.ม. 
14 นายณฏัฐ์ภเสฐ      ควรร าพงึ ธุรการโรงเรยีน รป.บ. 
15 นายวนิยั            แซ่ผัว่ นกัการภารโรง ป.6 
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ข้อมูลเก่ียวกบัสถานท่ี 
 1) อาคารสถานท่ี/บ้านพกัคร ู

ที ่ อาคาร จ านวนหลงั 
1 อาคารเรยีน 3 
2 โรงฝึกงาน 1 
3 หอประชุม 1 
4 บา้นพกัครู 2 

รวม 7 
  
 2) ห้องเรียน/ห้องปฏิบติัการ/ห้องพิเศษ 

ที ่ อาคาร จ านวนหอ้งเรยีน 
1 อาคารเรยีน 1 8 
2 อาคารเรยีน 2 5 
3 อาคารชัว่คราว 6 
4 โรงฝึกงาน 1 
5 หอประชุม 1 

รวม 21 
 
 3) ห้องน ้า-ห้องส้วม 

ที ่ อาคาร 
จ านวนหอ้งน ้า-หอ้งสว้ม 

รวม 
คร ู นกัเรยีนชาย นกัเรยีนหญงิ 

1 อาคารเรยีน 1 2 - - 2 
2 หอ้งสว้มชาย - 6 - 6 
3 หอ้งสว้มหญงิ - - 6 6 
4 หอประชุม - 3 3 6 

รวม 2 9 9 20 

 
 
 
 
 
 
 
6.ข้อมูลเก่ียวกบัผู้เรียน 
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 1) ข้อมูลปัจจบุนั (10 มิถนุายน 2565) 

ชัน้ 
 จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
มธัยมศกึษาปีที ่1 16 10 26 
มธัยมศกึษาปีที ่2 10 6 16 
มธัยมศกึษาปีที ่3 13 9 22 
รวมนักเรียน ม.ต้น 39 25 64 
มธัยมศกึษาปีที ่4 2 9 11 
มธัยมศกึษาปีที ่5 2 0 2 
มธัยมศกึษาปีที ่6 3 2 5 
รวมนักเรียน ม.ปลาย 7 11 18 

รวมทัง้ส้ิน 46 36 82 
 
 2) ข้อมูลย้อนหลงั 5 ปีการศึกษา 

ชัน้ 
ยอ้นหลงั 5 ปีการศกึษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม 

มธัยมศกึษาปี
ที1่ 

10 14 24 15 9 24 8 14 22 14 10 24 11 6 17 

มธัยมศกึษาปี
ที2่ 

17 14 31 10 14 24 14 9 23 12 16 28 12 9 21 

มธัยมศกึษาปี
ที3่ 

18 16 34 14 11 25 11 15 26 15 13 28 9 14 28 

มธัยมศกึษาปี
ที4่ 

3 7 10 14 7 21 2 6 8 4 4 8 2 0 2 

มธัยมศกึษาปี
ที5่ 

3 6 9 3 5 8 10 7 17 2 5 7 4 2 5 

มธัยมศกึษาปี
ที6่ 

3 9 12 2 5 7 3 5 8 7 6 13 2 5 7 

รวม 54 66 120 58 51 109 48 56 104 54 54 108 42 37 79 
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3) จ านวนนักเรียนแนวโน้มในอนาคต 5 ปีการศึกษา   

ชัน้ 
แนวโน้มในอนาคต 5 ปีการศึกษา 

2566 2567 2568 2569 2570 
มธัยมศกึษาปีที ่1 30 30 30 30 30 
มธัยมศกึษาปีที ่2 25 30 30 30 30 
มธัยมศกึษาปีที ่3 25 25 30 30 30 
มธัยมศกึษาปีที ่4 10 15 15 15 15 
มธัยมศกึษาปีที ่5 10 10 15 15 15 

มธัยมศกึษาปีที ่6 10 10 10 15 15 

รวม 120 120 130 135 135 
 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัขัน้พื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2563-2564   
   1. ระดบัขัน้พื้นฐาน(O-NET)  ปีการศึกษา 2562-2564 ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 

สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย องักฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์
ปีการศกึษา 2564 61.63 21.88 16.89 32.50 
ปีการศกึษา    2563 62.86 28.37 29.71 31.66 
ปีการศกึษา    2562 48.55 27.70 21.00 26.03 

 
 2. ระดบัขัน้พื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2562  -  2564  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 

สาระการ
เรียนรู้ 

ภาษาไทย องักฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ สงัคม
ศึกษาฯ 

ปีการศกึษา
2564 

45.17 18.89 16.88 29.00 38.46 

ปีการศกึษา 
2563 

31.71 24.48 20.05 27.84 31.08 

ปีการศกึษา 
2562 

41.06 21.88 16.88 23.31 32.25 
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บทท่ี  2 
รายรบังบประมาณ 

งบประมาณได้รบัการจดัสรรและสนับสนุนการจดัการศึกษา ในปีการศึกษา 2565 
รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

[1] เงินอดุหนุนรายหวันักเรียน 
ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2565 
    -  จ านวนนกัเรยีน ม.ต้น  64 คน   คนละ 1,750 บาท 
   - จ านวนนกัเรยีน ม.ปลาย 18 คน คนละ 1,900 บาท 
   - งบเพิม่เตมิส าหรบัโรงเรยีนทีม่นีกัเรยีนสามรอ้ยคนลงมา 
ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2565 
   - จ านวนนกัเรยีน ม.ตน้  62 คน   คนละ 1,750 บาท 
   - จ านวนนกัเรยีน ม.ปลาย 18 คน คนละ 1,900 บาท 
   - งบเพิม่เตมิส าหรบัโรงเรยีนทีม่นีกัเรยีนสามรอ้ยคนลงมา 

รวม เงินอดุหนุนรายหวันักเรียน 

 
 

112,000 
34,200 
41,000 

 
112,000 
34,200 
41,000 

374,400 

 

[2] เงินสนับสนุนการจดัการศึกษา 
  2.1 ค่าหนงัสอืเรยีน 
     - จ านวนนกัเรยีน ม.1 จ านวน  26 คน  คนละ   716 
บาท 
     - จ านวนนกัเรยีน ม.2 จ านวน  16 คน  คนละ   877 
บาท 
     - จ านวนนกัเรยีน ม.3 จ านวน  22 คน  คนละ   949 
บาท 
     - จ านวนนกัเรยีน ม.4 จ านวน  11 คน  คนละ 1,257 
บาท 
     - จ านวนนกัเรยีน ม.5 จ านวน    2 คน  คนละ 1,263 
บาท 
     - จ านวนนกัเรยีน ม.6 จ านวน    5 คน  คนละ 1,109 
บาท 

รวม ค่าหนังสือเรียน  
  2.2 ค่าเครื่องแบบนกัเรยีน 
   - จ านวนนกัเรยีน ม.ตน้  64 คน  คนละ 450 บาท 
   - จ านวนนกัเรยีน ม.ปลาย 18 คน คนละ 500 บาท 

  
  

18,616 
14,032 
20,878 
13,827 
2,526 
5,545 
75,424 

 
28,800 
9,000 
37,800 
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รวม ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
   

 
 
 
 
 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
2.3 ค่าอุปกรณ์การเรยีน 
     ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2565 
      - จ านวนนกัเรยีน ม.ต้น  64 คน  คนละ 210 บาท 
      - จ านวนนกัเรยีน ม.ปลาย 18 คน คนละ 230 บาท 
    ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2565 
      - จ านวนนกัเรยีน ม.ต้น  64 คน  คนละ 210 บาท 
      - จ านวนนกัเรยีน ม.ปลาย 18 คน คนละ 230 บาท 

รวม ค่าอุปกรณ์การเรียน 
  2.4 ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 
    ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2565 
      - จ านวนนกัเรยีน ม.ต้น  64 คน  คนละ 440 บาท 
     - จ านวนนกัเรยีน ม.ปลาย 18 คน คนละ 475 บาท 
   ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2565 
    - จ านวนนกัเรยีน ม.ตน้  64 คน  คนละ 440 บาท 
    - จ านวนนกัเรยีน ม.ปลาย 18 คน คนละ 475 บาท 

รวม ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
รวม เงินสนับสนุนการจดัการศึกษา 

 
 

13,440 
4,140 

 
13,440 
4,140 
35,160 

 
 

28,160 
8,550 

 
28,160 
8,550 
73,420 
221,804 

 

[3]  เงนิรายไดส้ถานศกึษา  
ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2565 
          - ค่าใหบ้รกิารโรงอาหาร 
ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2565 
         - ค่าใหบ้รกิารโรงอาหาร 

รวม เงินรายได้สถานศึกษา  

 
 

1,000 
  

1,000 
2,000 

 

[4]  เงนิปัจจยัพืน้ฐาน  
    - เงนิปัจจยัพืน้ฐานนกัเรยีน ม.ต้น (ยากจน) 

-  

[5]  เงนิบรจิาค 
    - เงนิสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษา  

 
- 
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      จากองคก์รภายนอกและบุคลากรภายใน 
    - เงนิบรจิาคเพือ่การบรหิารจดัการในโรงเรยีน  
      จากบุคคลภายนอกและบุคลากรภายใน 

 
- 

 
 

กรอบการจดัสรรเงินอดุหนุนรายหวั  ปีการศึกษา 2565 

รายการ 
จ านวน
เงินท่ี
ได้รบั  

จ านวน
เงิน 

 ท่ีใช้จ่าย 

เงิน
คงเหลือ
เพื่อ

จดัสรร 
เงินอดุหนุนรายหวัประจ าปีการศึกษา 2565 374,400    
รายจ่ายท่ีต้องจดัสรรเงินไว้     
     1. ค่าไฟฟ้า  100,000  
     2. ค่าโทรศพัท์  4,000  
     3. ค่าน ้ามนัเชือ้เพลงิ  10,000  
     4..ค่าจา้งนกัการภารโรง  84,000  

รวม  198,000 176,400* 

 
 
 

การจดัสรรงบประมาณในการจดัท าแผนปฏิบติัการ ปีการศึกษา 2565 
( 16 พฤษภาคม 2565 ถึง 15 พฤษภาคม 2566 ) 

ประเภทงบประมาณ/ฝ่ายท่ีได้รบัจดัสรร ร้อยละ  
จ านวน
เงิน 

 

งบประมาณท่ีน ามาจดัสรร จ านวน 176,400 บาท   
1. กลุ่มบรหิารงานวชิาการ 45  79,380 - 
2. กลุ่มบรหิารงานงบประมาณ 5  8,820 - 
3. กลุ่มบรหิารงานบุคคล 10  17,640 - 
4. กลุ่มบรหิารงานทัว่ไป 30  52,920 - 
5. งบส ารองจ่าย 10  17,640 - 

รวม 100 176,400  
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กรอบการใช้จ่ายเงินสนับสนุนการจดัการศึกษา ปีการศึกษา 2565 

ประเภทงบประมาณ/ฝ่ายท่ีได้รบัจดัสรร 
จ านวน
เงินท่ี
ได้รบั 

จ านวน
เงิน 

รายจ่าย 
 

จ านวนเงิน
จดัสรรค่า
กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรียน 

จ านวนเงนิสนบัสนุนการจดัการศกึษา 221,804 -  
1. ค่าหนงัสอืเรยีน  75,424  

2. ค่าเครื่องแบบนกัเรยีน  37,800  

3. ค่าอุปกรณ์การเรยีน  35,160  

4. ค่ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  
  - กจิกรรมวชิาการสง่เสรมิความเป็นเลศิ , 
    เปิดบา้นวชิาการ  

   
 

12,000 
 - ค่ายกจิกรรม อบรมคุณธรรม จรยิธรรม    11,000 
 - กจิกรรมลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู ้   7,500 
 - กจิกรรมพฒันาหอ้งคอมส่งเสรมิการเรยีน DLTV, 
ICT 

 
 

9,800 

 - กจิกรรมลูกเสอื เนตรนาร ีบ าเพญ็ประโยชน์      6,000 
 - กจิกรรมทศันศกึษา     27,120 

รวม 221,804 148,384 73,420 
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บทท่ี 3  

ทิศทางการพฒันาการศึกษา 

คติพจน์ของโรงเรียน  :  รบัผดิชอบ มวีนิยั ใสใ่จสิง่แวดลอ้ม 

อตัลกัษณ์ของนักเรียน   :  รบัผดิชอบ มวีนิยั ใสใ่จสิง่แวดลอ้ม 
เอกลกัษณ์ของโรงเรียน  :  โรงเรยีนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น 
ปรชัญาของโรงเรียน   :  สุวชิาโณ  ภว   โหต ิ (ผูม้คีวามรูใ้นทางทีด่เีป็นผูเ้จรญิ) 
ค าขวญัโรงเรียน   :  สุวชิาโณ  ภว   โหต ิ (ผูม้คีวามรูใ้นทางทีด่เีป็นผูเ้จรญิ) 
ค่านิยม BK-UNITY  :  โรงเรยีนบา้นเกาะวทิยาท างานเป็นทมี มุ่งเน้นใหเ้กดิผลดทีีสุ่ดต่อผูเ้รยีน โดย
ใช้เทคโนโลย ีมคีวามสง่างาม ท างานด้วยความโปร่งใส ตรงไปตรงมา ใช้รูปแบบ BK-UNITY Model ใน
การขบัเคลื่อนองคก์ร 
 B = Best   ผลงานทีด่ทีีสุ่ด 
 K = Knowledge Management การจดัการความรู ้
 U = Uniqueness  ความเป็นหน่ึงเดยีว 
 N = Nobility   ความสงา่งาม 
 I = ICT    ท างานโดยใชเ้ทคโนโลย ี
 T = Transparency  ความโปร่งใสตรงไปตรงมา 
 Y = Yield   ผลงานดมีคีวามส าเรจ็ 

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา พฒันาการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   โดยแบ่งเป็น 3 

มาตรฐาน ดงันี้  

 มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผูเ้รยีน 

 มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

 มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

วิสยัทศัน์ (Vision) 
โรงเรยีนบ้านเกาะวิทยามุ่งมัน่พฒันาผู้เรียนให้มคีุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มคีุณธรรม 

ด ารงชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและอยู่ในสงัคมอย่างมคีวามสุข  
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พนัธกิจ (MISSION) 
1. พฒันาผู้เรยีนให้มศีกัยภาพตามมาตรฐานการศกึษา รกัษ์ความเป็นไทย และพฒันาตนเองอย่าง

ต่อเนื่องโดยใชแ้หล่งเรยีนรูท้ ัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษาอย่างคุม้ค่า 

2. พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณธรรม จรยิธรรม คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์และค่านิยม 12 ประการ 

3. พฒันาการจดัการเรยีนการสอนใหม้คีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา 

4. พฒันาระบบการบรหิารจดัการศกึษาของโรงเรยีนดว้ยระบบคุณภาพ 

5. สง่เสรมิพฒันาบุคลากรใหม้จีติวญิญาณความเป็นครแูละปฏบิตังิานไดต้ามมาตรฐานวชิาชพี 

เป้าประสงค ์(GOAL) 
1. พฒันาผูเ้รยีนใหม้ศีกัยภาพตามมาตรฐานการศกึษา และรกัษ์ความเป็นไทย 

2. พฒันาผู้เรยีนให้เป็นคนด ีคนเก่ง มคีวามรู้คู่คุณธรรมอยู่ในสงัคมได้อย่างมคีวามสุข และร่วมกนั

รบัผดิชอบต่อสงัคม 

3. พฒันาโรงเรยีนใหม้ภีาคเีครอืข่ายการจดัการเรยีนรู ้และร่วมพฒันากบัสถานศกึษา 

4. บรหิารจดัการด้วยระบบคุณภาพ น าเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการบรหิาร และจดัการเรยีน

การสอน 

5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ มีขวัญก าลังใจ  มีคุณธรรม จริยธรรม มี

ความสามารถใชส้ือ่ นวตักรรมและใชก้ารวจิยัในการพฒันานกัเรยีน 

กลยุทธ ์การพฒันาโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 
กลยุทธท่ี์ 1 การพฒันานกัเรยีนใหม้คีุณภาพ เป็นพลโลกทีม่คีุณธรรม จรยิธรรม บนพืน้ฐานความเป็น

ไทย 

               ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

กลยุทธ์ท่ี 2 การพฒันาครูและบุคลากร ใหม้คีุณธรรม จรยิธรรม มคีวามรู ้ใชส้ื่อนวตักรรม และใชก้าร

วจิยั   

               ในการพฒันานกัเรยีน  

กลยุทธ์ท่ี 3 พฒันาระบบบรหิารและการจดัการศึกษาให้มปีระสทิธิภาพเอื้อต่อการจดักิจกรรมการ

เรยีนรู ้ 

กลยุทธท่ี์ 4 พฒันาและสง่เสรมิปรบัปรุงบรรยากาศใหเ้อือ้ต่อการจดัการเรยีนรู ้ปรบัปรุงอาคารสถานที่   

               แหล่งเรยีนรู ้และสิง่อ านวยความสะดวกในโรงเรยีนอย่างจรงิจงัตามศกัยภาพ 

กลยุทธ์ท่ี 5 สนับสนุนและส่งเสรมิความสมัพนัธ์ระหว่างสถานศกึษา ผูป้กครอง ชุมชน ใหม้สี่วนร่วม

ในการ 

               จดัการศกึษาเพือ่พฒันานกัเรยีน 
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ยุทธศาสตรก์ารศึกษาขัน้พื้นฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
1. การจดัการศกึษาเพือ่ความมัน่คง 
2. การจดัการศกึษาเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั 
3. การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนและสง่เสรมิการพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา 
4. การสรา้งโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทยีม การเขา้ถงึบรกิารทางการศกึษา 
5. การจดัการศกึษาเพือ่เสรมิสรา้งคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
6. การพฒันาระบบบรหิารจดัการและสง่เสรมิใหทุ้กภาคสว่นมสีว่นร่วมในการจดัการศกึษา 

 
 

บทท่ี 4  
งบประมาณตามแผนปฏิบติัการโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 

ประจ าปีการศึกษา 2565 

4.1 การจดัสรรงบประมาณในการจดัท าแผนปฏิบติัการ ปีการศึกษา 2565 

ท่ี ประเภทงบประมาณ/ฝ่ายท่ีได้รบัจดัสรร ร้อยละ  จ านวนเงิน 
งบประมาณท่ีน ามาจดัสรร จ านวน 176,400 บาท   
1 กลุ่มบรหิารงานวชิาการ 45  79,380 - 
2 กลุ่มบรหิารงานงบประมาณ 5  8,820 - 
3 กลุ่มบรหิารงานบุคคล 10  17,640 - 
4 กลุ่มบรหิารงานทัว่ไป 30  52,920 - 
5 งบส ารองจ่าย 10  17,640 - 
 รวม 100 176,400  

 
กรอบการใช้จ่ายเงินสนับสนุนการจดัการศึกษา ปีการศึกษา 2565 

 
 
ท่ี 

ประเภทงบประมาณ 
จ านวน
เงินท่ี
ได้รบั 

 
จ านวน
เงิน 

รายจ่าย 
 

จ านวน
เงิน

จดัสรรค่า
กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรียน 

จ านวนเงนิสนบัสนุนการจดัการศกึษา 221,804 -  
1 ค่าหนงัสอืเรยีน  75,424  

2 ค่าเครื่องแบบนกัเรยีน  37,800  
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ท่ี 

ประเภทงบประมาณ 
จ านวน
เงินท่ี
ได้รบั 

 
จ านวน
เงิน 

รายจ่าย 
 

จ านวน
เงิน

จดัสรรค่า
กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรียน 

3 ค่าอุปกรณ์การเรยีน  35,160  

4 ค่ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  
 - กจิกรรมวชิาการสง่เสรมิความเป็นเลศิ ,เปิดบา้น
วชิาการ  

  
 

12,000 

  - ค่ายกจิกรรม อบรมคุณธรรม จรยิธรรม    11,000 
  - กจิกรรมลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู ้   7,500 
  - กจิกรรมพฒันาหอ้งคอมส่งเสรมิการเรยีน DLTV,  

ICT 
 

 
9,800 

  - กจิกรรมลูกเสอื เนตรนาร ีบ าเพญ็ประโยชน์      6,000 
  - กจิกรรมทศันศกึษา     27,120 
 รวม 221,804 148,384 73,420 
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4.2  รายละเอียดงบประมาณ ปีการศึกษา 2565                  
มาตรฐานท่ี 1 คณุภาพของผู้เรียน  
 
 
ท่ี 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณรายจ่าย ปีการศึกษา   2565 
วชิาการ บุคคล งบประมาณ บรหิารทัว่ไป ส ารองจ่าย งบกลาง กจิกรรม เรยีนฟร ี15 

ปี 
45% 10% 5% 30% 10% - 221,804 
79,380 17,640 8,820 52,920 17,640 198,000 73,420 148,384 

1.1 โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ ์         
1.1.1  กจิกรรมยกระดบัผลสมัฤทธิ ์8 กลุ่มสาระ , ตวิความรู ้
        สู่คุณภาพ O-NET , กจิกรรมปรบัคะแนน 

6,000         

1.1.2  กจิกรรมการสอนปรบัพืน้ฐานนักเรยีน 
        ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 

 
        

1.1.3  กจิกรรมพฒันาศกัยภาพนักเรยีนสู่งานอาชพี 5,000         
1.1.4  กจิกรรมส่งเสรมินิสยัรกัการอ่าน 3,000        
1.1.5  กจิกรรมพฒันาทกัษะกระบวนคดิภาษาไทย 500        
1.1.6  พฒันาทกัษะกระบวนการคดิกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
        วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

500        

1.1.7  ภาษาองักฤษวนัละค า 500        
1.1.8  กจิกรรมวนัภาษไทยแห่งชาตแิละวนัสุนทรภู่  ( 
5,000 ) 

 
(ใชง้บ 2.2 โครงการพฒันาการเรยีนการสอน 8 กลุ่มสาระ) 

1.2 โครงการสง่เสรมิศกัยภาพนักเรยีน                    
1.2.1  กจิกรรมศกึษาแหล่งเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ 4,000        

 1.2.2  กจิกรรมเปิดบา้นวชิาการ        12,000   
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ท่ี 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณรายจ่าย ปีการศึกษา   2565 
วชิาการ บุคคล งบประมาณ บรหิารทัว่ไป ส ารองจ่าย งบกลาง กจิกรรม เรยีนฟร ี15 

ปี 
45% 10% 5% 30% 10% - 221,804 
79,380 17,640 8,820 52,920 17,640 198,000 73,420 148,384 

1.3 โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยม       
ทีพ่งึประสงค ์ 

        

1.3.1  กจิกรรมสวดมนตท์ านองสรภญัญะสุดสปัดาห์     1,000     
1.3.2  กจิกรรมอบรมคุณธรรม จรยิธรรมในสถานศกึษา        11,000   

1.3.3  กจิกรรมเอือ้อาทร กตญัญกูตเวท ี, วนัไหวค้ร ูวนั
ส าคญั  
        กจิกรรมบนัทกึความด ี

   1,000     

1.3.4  กจิกรรมวนัส าคญัทางศาสนา    2,000     
1.3.5  กจิกรรมโครงงานคุณธรรม    1,000     

1.4 โครงการสง่เสรมิสุขภาพ          

1.4.1  กจิกรรมกฬีาภายในสายสมัพนัธ ์    1,000     
1.4.2  กจิกรรมนันทนาการ         
1.4.3  กจิกรรมสรา้งประสบการณ์ทีด่ ีสรา้งจติใจทีเ่ขม้แขง็  
        สรา้งภูมคิุม้กนัจากยาเสพตดิ 

   1,000     
 

1.4.4  กจิกรรมพฒันางานโภชนาการ    10,000     
1.4.5  กจิกรรมฟันสะอาดเหงอืกแขง็แรง    500     
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ที ่

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณรายจ่าย ปีการศึกษา   2565 
วชิาการ บุคคล งบประมาณ บรหิารทัว่ไป ส ารองจ่าย งบกลาง กจิกรรม เรยีนฟร ี15 

ปี 
45% 10% 5% 30% 10% - 221,804 
79,380 17,640 8,820 52,920 17,640 198,000 73,420 148,384 

1.5 โครงการสง่เสรมิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน           

1.5.1  กจิกรรมลูกเสอื - เนตรนาร ี บ าเพญ็ประโยชน์  
        นักศกึษาวชิาทหาร (นศท.) 

     
  6,000 

 

1.5.2  กจิกรรมลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู ้         7,500  
1.5.3  กจิกรรมส่งเสรมิกจิกรรมชุมนุม         

รวม งบประมาณมาตรฐานท่ี 1 19,500 - - 17,500 - -  36,500 - 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ 
 
 
ท่ี 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณรายจ่าย ปีการศึกษา   2565 
วชิาการ บุคคล งบประมาณ บรหิารทัว่ไป ส ารองจ่าย งบกลาง กจิกรรม เรยีนฟร ี15 

ปี 
45% 10% 5% 30% 10% - 221,804 
79,380 17,640 8,820 52,920 17,640 198,000 73,420 148,384 

2.1  โครงการพฒันาคุณภาพงานวชิาการและงานทะเบยีน
วดัผล   

        

2.1.1 กจิกรรมจดัซื้อวสัดุ อุปกรณ์ งานวชิาการ 
       และงานทะเบยีน-วดัผล 

24,000        

2.1.2 กจิกรรมวจิยัในชัน้เรยีน         
2.1.3 กจิกรรมการนิเทศภายใน , นิเทศจากหน่วยงานตน้สงักดั         
2.1.4 กจิกรรมปรบัปรุงพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา         
2.1.5 กจิกรรมพฒันาแหล่งเรยีนรูห้อ้งสมุดโรงเรยีน 2,070        
2.1.6 กจิกรรมพฒันางานแนะแนวการศกึษาและอาชพี       2,000        

2.2  โครงการพฒันาการเรยีนการสอน 8 กลุ่มสาระการ
เรยีนรู ้

17,840        

 2.2.1 ภาษาไทย        ( 5,000 บาท )         
 2.2.2 คณิตศาสตร ์    ( 2,000 บาท )         
 2.2.3 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   ( 1,000 บาท )         
 2.2.4 สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม   ( 1,000 บาท )         
 2.2.5 สุขศกึษาและพละศกึษา       ( 1,840 บาท )         
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 2.2.6 ศลิปะ             ( 1,000 บาท )         
 2.2.7 การงานอาชพี    ( 4,000 บาท )         
 2.2.8 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)    ( 2,000 บาท )         

 
 
 
ที ่

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณรายจ่าย ปีการศึกษา   2565 
วชิาการ บุคคล งบประมาณ บรหิารทัว่ไป ส ารองจ่าย งบกลาง กจิกรรม เรยีนฟร ี15 

ปี 
45% 10% 5% 30% 10% - 221,804 
79,380 17,640 8,820 52,920 17,640 198,000 73,420 148,384 

2.3 โครงการพฒันาสือ่นวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่
การศกึษา      

        

2.3.1 กจิกรรมพฒันาสื่อนวตักรรมเทคโนโลยทีางการศกึษา  
       DLIT และ ICT เพื่อการเรยีนรู ้

      9,800  

2.4 โครงการรบัสมคัรนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 และ 
4 

        

 2.4.1 กจิกรรมรบัสมคัรนักเรยีนใหม่ และจดัท าเอกสาร
ทางการ 
       ศกึษา  

1,500 
       

 2.4.2 กจิกรรมปัจฉิมนิเทศ 7,000        

2.5 โครงการประกนัคุณภาพในสถานศกึษา   500        

2.6 โครงการพฒันาคุณภาพงานกลุ่มบรหิารงานบุคคล         
2.6.1 กจิกรรมพฒันาครแูละบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญ 
       ทางวชิาชพี 

 
2,000 

      

2.6.2 กจิกรรมพฒันาครแูละบุคลากรดว้ยการศกึษาดงูาน   9,000       
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2.6.3 กจิกรรมส่งเสรมิยกย่องเชดิชเูกยีรต ิ  3,000       
2.6.4 กจิกรรมการจดัหาจดัจา้งบุคลากรทีข่าดแคลน      84,000   
2.6.5 กจิกรรมการจดัซื้อวสัดุส านักงานกลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 

 3,640       

 
 
 



27 

 
 
 

 
 
ที ่

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณรายจ่าย ปีการศึกษา   2565 
วชิาการ บุคคล งบประมาณ บรหิารทัว่ไป ส ารองจ่าย งบกลาง กจิกรรม เรยีนฟร ี15 ปี 
45% 10% 5% 30% 10% - 221,804 
79,380 17,640 8,820 52,920 17,640 198,000 73,420 148,384 

2.7 โครงการพฒันาคุณภาพงานกลุ่มงานบรหิารงาน
ทัว่ไป    

        

2.7.1 กจิกรรมพฒันารา้นคา้สวสัดกิารโรงเรยีน         
 2.7.2 กจิกรรมพฒันางานประชาสมัพนัธ ์    2,000     
 2.7.3 กจิกรรมการประชมุคณะกรรมการสถานศกึษา    500     
 2.7.4 กจิกรรมประชมุผูป้กครองนักเรยีน    2,000     
 2.7.5 กจิกรรมโรงเรยีนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น    10,000     
 2.7.6 กจิกรรมระบบดแูลช่วยเหลอืนักเรยีน     2,000     
 2.7.7 กจิกรรมค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท)์        104,000   
 2.7.8 กจิกรรมงานยานพาหนะและน ้ามนัเชือ้เพลงิ       10,000   
 2.7.9 กจิกรรมพฒันาแหล่งเรยีนรูใ้นสถานศกึษา     2,000     
 2.7.10 กจิกรรมพฒันางานอนามยั       4,000     
 2.7.11 กจิกรรมการจดัซื้อวสัดุส านักงานกลุ่มบรหิารงาน

ทัว่ไป 
   4,420     

 2.7.12 กจิกรรม Big Cleaning day    500     
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ที ่

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณรายจ่าย ปีการศึกษา   2565 
วชิาการ บุคคล งบประมาณ บรหิารทัว่ไป ส ารองจ่าย งบกลาง กจิกรรม เรยีนฟร ี15 ปี 
45% 10% 5% 30% 10% - 221,804 
79,380 17,640 8,820 52,920 17,640 198,000 73,420 148,384 

2.8 โครงการพฒันาคุณภาพงานกลุ่มงานงบประมาณ         
2.8.1 กจิกรรมจดัท าแผนปฏบิตักิาร ประจ าปีการศกึษา 
2565 

  2,000      

 2.8.2 กจิกรรมพฒันาระบบงานการเงนิและพสัดุ   6,820      

2.9 โครงการพฒันางานกองทุนใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา         

2.10 โครงการเรยีนฟร ี15 ปี อย่างมคีุณภาพ         
2.10.1 ค่าหนังสอืเรยีน        75,424 

 2.10.2 ค่าอุปกรณ์การเรยีน        35,160 

 2.10.3 ค่าเครื่องแบบนักเรยีน        37,800 

รวม งบประมาณมาตรฐานท่ี 2 54,910 17,640 8,820 27,420 - 198,000 9,800 148,384 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

 
 
ที ่

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณรายจ่าย ปีการศึกษา   2565 
วชิาการ บุคคล งบประมาณ บรหิารทัว่ไป ส ารองจ่าย งบกลาง กจิกรรม เรยีนฟร ี15 

ปี 
45% 10% 5% 30% 10% - 221,804 
79,380 17,640 8,820 52,920 17,640 198,000 73,420 148,384 

3.1 โครงการศกึษาแหล่งเรยีนรูภู้มปัิญญาทอ้งถิน่ 3,470        

3.2 โครงการศกึษาแหล่งเรยีนรูน้อกสถานศกึษา       27,120  

3.3 โครงการวถิไีทยตามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง     

        

 3.3.1 กจิกรรมรูจ้กัตนเอง    1,000     
 3.3.2 กจิกรรมพอเพยีงเพื่อเพยีงพอ    1,000     
 3.3.3 กจิกรรมสรา้งจติส านึกลดพลงังาน    1,000     
 3.3.4 กจิกรรมส่งเสรมิอาชพี อนุรกัษ์ภูมปัิญญาทอ้งถิน่    2,000     
 3.3.5 กจิกรรมสภานักเรยีน    3,000     
 3.3.6 กจิกรรมหนึ่งโรงเรยีนหนึ่งอาชพี (ขนมสรา้งรายได)้ 1,500        

 รวม งบประมาณมาตรฐานท่ี 3 4,970 - - 8,000 - - 27,120 - 
 งบประมาณมาตรฐานท่ี 1 19,500 - - 17,500 - - 36,500 - 
 งบประมาณมาตรฐานท่ี 2 54,910 17,640 8,820 27,420 - 198,000 9,800 148,384 
 งบประมาณมาตรฐานท่ี 3  4,970 - - 8,000 - - 27,120 - 
รวม งบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณ 3 มาตรฐาน 79,380 17,640 8,820 52,920 17,640 198,000 148,384 73,420 
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ช่ือโครงการ :   1.1    ยกระดบัผลสมัฤทธิ ์
ช่ือกิจกรรม :   1.1.1  ยกระดบัผลสมัฤทธิ ์8 กลุ่มสาระ , ตวิความรูสู้คุ่ณภาพ O-NET , 

                                       กจิกรรมปรบัคะแนน 
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ :           ขอ้ที ่ 1 , 2 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน :  ขอ้ที ่ 1 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 1 
ลกัษณะของโครงการ :           โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง     
ฝ่ายบริหารท่ีรบัผิดชอบ :  บรหิารงานวชิาการ     
  
ผู้รบัผิดชอบ :   1) นางพชัร ีภูนฤมติ  2) ครทูุกกลุ่มสาระ 
ระยะเวลาด าเนินการ :  พฤษภาคม 2565 - เมษายน 2566    
งบประมาณ :   6,000  บาท 
...................................................................................................................…..…………………………..
........................ 
1. หลกัการและเหตุผล 

ในสถานการณ์ปัจจุบนัของวงการศกึษา  กระแสการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ เกดิขึน้อย่างรวดเรว็ในทุก
ดา้น  รวมถงึการแข่งขนัทางการศกึษาทีไ่ม่เคยหยุดนิ่ง  ผูเ้รยีนจงึตอ้งพยายามพฒันาศกัยภาพของตนเอง 
ได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะ และมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่ อการเรียนรู้ให้มากที่สุด  เพื่อยกระดับ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนใหสู้งขึน้ประกอบกบัผลการประเมนิในระดบัชาต ิ ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
3 และ 6 ยงัไม่บรรลุเป้าหมายตามทีว่างไว ้ปีการศกึษา 2565 โรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา ไดจ้ดัท าโครงการ
เพื่อยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนทัง้  8 กลุ่มสาระการเรยีนรูโ้ดยใหค้รูผูส้อนทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ได้พฒันาคุณภาพการศกึษาของกลุ่มสาระการเรยีนรู้ และจดักจิกรรมตวิความรู้สู่คุณภาพ  O-
NET ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 และ 6     

 

2. วตัถปุระสงค ์     
2.1 เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทุกกลุ่มสาระการเรยีนรูใ้หส้งูขึน้ 
2.2 เพือ่พฒันาผลการประเมนิในระดบัชาตใิหส้งูขึน้ 
2.3 เพือ่ลดปัญหาการตดิ 0, ร,มส ในสถานศกึษา 
 

3. เป้าหมาย 
     3.1 เชงิปรมิาณผลผลติ (Outputs) 

3.1.1 นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-6 ไดร้บัการพฒันามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ 
    3.2 เชงิคุณภาพผลลพัธ ์(Outcomes)  

3.2.1 นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-6 ไดร้บัการพฒันามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ 
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3.2.2 นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1–6 ได้รบัการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรู้ใน  8 กลุ่ม
สาระการเรยีนรู ้รอ้ยละ 100         

3.2.3 ร้อยละ70 ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1–3มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยตาม
หลกัสตูรสถานศกึษาตัง้แต่ระดบั   2.5 ขึน้ไป          

3.2.4 ร้อยละ 70 ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่4–6มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยตาม
หลกัสตูรสถานศกึษาตัง้แต่ระดบั2.50ขึน้ไป          

3.2.5 นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3และ 6มผีลการสอบ O-NET สงูขึน้          
3.2.6 นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1–6รอ้ยละ 90 ไม่มผีลการเรยีน 0, ร,มส 
 

4. กิจกรรม/วิธีด าเนินการและงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รบัผิดชอบ 

อดุหนุน อ่ืน ๆ 
1 กจิกรรมยกระดบัผลสมัฤทธิ ์8กลุ่มสาระและ 

ตวิความรูสู้คุ่ณภาพ O-NET 
ประชุมวางแผนการยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน 
แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินกจิกรรม 
น าผลการทดสอบระดบัชาต ิ 
(o-net) มาวเิคราะห ์
จดัท าปฏทินิปฏบิตังิาน 
ด าเนินการสอนตามปฏทินิปฏบิตังิาน 
ประเมนิผล 

- สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ 
- สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 
- สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
- สาระการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ 
- สาระการเรยีนรูส้งัคมศาสนาและ

วฒันธรรม 
- สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 
- สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ 
- สาระการเรยีนรูพ้ละศกึษา 

5,000  ม.ิย. 2564-
ม.ีค.2565 

หน.กลุ่มบรหิาร
วชิาการ 
ครผููส้อนทุกคน 

2 กจิกรรมปรบัคะแนน 
ประชุมวางแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 
วางแนวทางการวดัผลและประเมนิผล 
จดัท าปฏทินิปฏบิตังิาน 

  ม.ิย. 2564-
ม.ีค.2565 

หน.กลุ่มบรหิาร
วชิาการ 
ครผููส้อนทุกคน 
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5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่าเป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีวดัและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้
ในการประเมิน 

ผลผลิต  (Output) 
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 - 6 ไดร้บัการพฒันา
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ 

  
1. ตรวจสอบจาก
ผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนของนกัเรยีน 
 

 
1. แบบทดสอบ 

ผลลพัธ ์ (Outcome) 
1.นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ได้รับการ
พฒันา 
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ 
2. นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ได้รบัการ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระการ
เรยีนรู ้ 
รอ้ยละ 100 
3. รอ้ยละ 70 ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 - 
3  
มี ร ะ ดับ ผ ล ก า ร เ รี ย น เ ฉ ลี่ ย ต า มหลั ก สู ต ร
สถานศกึษาตัง้แต่ระดบั 2.50 ขึน้ไป 
4. รอ้ยละ 70 ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 - 
6  

  
1. ตรวจสอบจากการ
ประเมนิระดบัชาต ิ
2. แบบสอบถาม 
3. บนัทกึขอ้มลู  
 

 
1. แบบทดสอบ 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบบันทึ ก
ขอ้มลู 

ประเมนิผล ภาคเรยีนละ 1 ครัง้ 

ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รบัผิดชอบ 

อดุหนุน อ่ืน ๆ 
 กจิกรรมปรบัคะแนน 

ประชุมวางแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 
วางแนวทางการวดัผลและประเมนิผล 
จดัท าปฏทินิปฏบิตังิาน 

ประเมนิผล ภาคเรยีนละ 1 ครัง้ 

  ม.ิย. 2564-
ม.ีค.2565 

หน.กลุ่มบรหิาร
วชิาการ 
ครผููส้อนทุกคน 

3 กจิกรรมการจดัตารางการเรยีนการสอน 1,000  เม.ย. 2565 งานวชิาการ 
รวม 6,000 - - 
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ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่าเป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีวดัและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้
ในการประเมิน 

มี ร ะ ดับ ผ ล ก า ร เ รี ย น เ ฉ ลี่ ย ต า มหลั ก สู ต ร
สถานศกึษาตัง้แต่ระดบั 2.50 ขึน้ไป 
5. นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 และ 6 มผีลการ
สอบ O-NET สงูขึน้ 
6. นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 – 6 รอ้ยละ 90  
ไม่มผีลการเรยีน 0, ร,มส 

 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

6.1 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทุกกลุ่มสาระการเรยีนรูใ้หส้งูขึน้ 
6.2 ผลการประเมนิในระดบัชาตใิหส้งูขึน้ 
6.3 นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1–6 ไม่มผีลการเรยีน 0, ร,มส 

 
 
 
 ผูเ้สนอโครงการ                                                                  ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 
ลงชื่อ       พชัรี  ภนูฤมิต                                              ลงชื่อ     กญัญพิ์ดา  จงคง 
           (นางพชัร ี ภูนฤมติ)                                           (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 
           หวัหน้างานวชิาการ                                   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ ์
กจิกรรมยกระดบัผลสมัฤทธิ ์8 กลุ่มสาระ , ตวิความรูสู้คุ่ณภาพ O-NET , กจิกรรมปรบัคะแนน 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

ค่าวสัดุ 
 กระดาษ A 4   500 
 ถ่ายเอกสาร   4,500 
รวมค่าวสัดุ 5,000 
ค่าครุภณัฑ ์
     
รวมค่าครุภณัฑ ์  
ค่าใชส้อย (รายจ่ายซึง่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร  การรบัรอง  พธิกีาร  เบีย้เลีย้ง ฯลฯ) 
     
รวมค่าใชส้อย 1000 
รวมทัง้ส้ิน 6,000 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 

ช่ือโครงการ :   1.1    ยกระดบัผลสมัฤทธิ ์
ช่ือกิจกรรม :   1.1.2  การสอนปรบัพืน้ฐานนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ :           ขอ้ที ่ 1 , 2 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน :  ขอ้ที ่ 1 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 1 
ลกัษณะของโครงการ :   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง     
ฝ่ายบริหารท่ีรบัผิดชอบ :  บรหิารงานวชิาการ     
  
ผู้รบัผิดชอบ :    1) นางพชัร ีภูนฤมติ  2) ครทูุกกลุ่มสาระ 
ระยะเวลาด าเนินการ :  พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566                                         
งบประมาณ :   - ไม่ม ี-                                      
..............................................................................................................................................................
....... 
1. หลกัการและเหตุผล 
 โรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา ไดจ้ดัท าโครงการปรบัพืน้ฐานทางวชิาการและพฒันาบุคลกิภาพส าหรบั 
นักเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  เพื่อใหน้ักเรยีนที่มาจากต่างภูมลิ าเนามพีื้นฐานการเรยีน การเขา้
สงัคมทีแ่ตกต่างกนัไดป้รบัตวัเขา้หากนั การจดักจิกรรมพฒันาบุคลกิภาพ การพบปะสงัสรรคก์บัเพือ่นรุ่นพี ่
คร ูอาจารย ์และการอยู่ร่วมกนั ย่อมท าใหเ้กดิการพฒันาและปรบับุคลกิภาพแห่งตน ไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจใน
เพือ่น ใหม่ กลา้ทีจ่ะแสดงออกในทางทีถู่กทีค่วร รูจ้กัใชช้วีติร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างเหมาะสม รูจ้กัแลกเปลีย่น
ความคดิ ความรู้ ทศันคติ ท าให้เกิดความคดิและเปิดโลกกว้างทางปัญญา สร้างความกระตือรอืร้นใน
การศึกษาความรู้ ส่วนการปรบัพื้นฐานด้านวชิาการ โรงเรยีนจดักิจกรรมปรบัพื้นฐานการเรียนรู้ให้กับ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โดยมุ่งเน้นพฒันาผูเ้รยีนเป็นหลกัและใหผู้เ้รยีนไดร้บักระบวนการเรยีนรูท้ีถู่ก
วธิีและเหมาะสมกบัระดบัช่วงชัน้ โดยมวีตัถุประสงค์ในเนื้อหาของการปรบัพื้นฐานวชิาหลกั ได้แก่วชิา 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ เป็นการเรยีนรู้บทเรยีนเบื้องต้นที่นักเรยีนต้องพบและ
สมัผสัในการเรยีนในหอ้งเรยีน 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพือ่สง่เสรมิใหน้กัเรยีนมทีกัษะทางภาษา และกระบวนการคดิ และการอยู่ร่วมกนั 
2.2 เพือ่สรา้งเจตคตทิีด่ตี่อวชิาคณิตศาสตร ์ภาษาไทย และภาษาองักฤษ 
2.3 เพือ่ศกึษาความพงึพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชงิปรมิาณผลผลติ (Outputs) 

3.1.1 นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ปีการศกึษา 2566 รอ้ยละ 70 มคีวามสามารถดา้น
การอ่านการเขยีน การคดิค านวณเหมาะสมตามระดบัชัน้ 

3.2 เชงิคุณภาพผลลพัธ ์(Outcomes)  
3.2.1 นกัเรยีนมคีวามรูพ้ืน้ฐาน คณิตศาสตร ์ภาษาไทย และภาษาองักฤษ 
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4. กิจกรรม/วิธีด าเนินการและงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รบัผิดชอบ 

อดุหนุน อ่ืน ๆ 
1 จดักจิกรรมปรบัพืน้ฐาน - - 1 พ.ค. 2566 คณะกรรมการตาม

ค าสัง่ 
2 วดัผลและประเมนิผล 

จดัล าดบัตามผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
- - 10 พ.ค. 2566 คณะกรรมการตาม

ค าสัง่ 
3 รายงานผล - - 12 พ.ค. 2565 หน.กลุ่มบรหิาร

วชิาการ 
รวม - - - 

 
5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่าเป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีวดัและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ใน
การประเมิน 

ผลผลติ  (Output) 
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ปีการศกึษา 2566 รอ้ย
ละ 70 มคีวามสามารถด้านการอ่านการเขยีน การคดิ
ค านวณเหมาะสมตามระดบัชัน้ 
 

 
รอ้ยละ 70 
 
 

 
1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมนิ 

 
1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมนิ 

ผลลพัธ ์ (Outcome) 
นกัเรยีนมคีวามรูพ้ืน้ฐาน คณิตศาสตร ์ภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษ 

 
รอ้ยละ 70 
 
 

 
1. ตรวจสอบจาก

การประเมนิ 
2. แบบสอบถาม 

 
1. แบบทดสอบ 
2. แบบสอบถาม 

 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั  

6.1 มทีกัษะทางภาษา และกระบวนการคดิ 
6.2 เจตคตทิีด่ตี่อวชิาคณิตศาสตร ์ภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

 
                  ผูเ้สนอโครงการ ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 

ลงชื่อ        พชัรี  ภนูฤมิต  ลงชื่อ  กญัญพิ์ดา  จงคง 
           (นางพชัร ี ภูนฤมติ)             (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 

            หวัหน้างานวชิาการ  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 
ช่ือโครงการ :           1.1    โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ ์
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ช่ือกิจกรรม :            1.1.3  พฒันาศกัยภาพนกัเรยีนสูง่านอาชพี 
สนองกลยุทธศาสตร ์สพฐ :      ขอ้ที ่1 1(1.1)    ขอ้ที ่5 1(1.2)    ขอ้ที ่2 , 3 , 4 
สนองกลยุทธข์องโรงเรียน :       ขอ้ที ่ 1 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 1 
ลกัษณะโครงการ :   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ฝ่ายบริหารงานท่ีรบัผิดชอบ : กลุ่มบรหิารงานวชิาการ 
ผู้รบัผิดชอบ :                  1) นางอคัคเอือ้  ปรชีาวาท  2) นางกมลรตัน์  ไชยสุภา  
ระยะเวลาด าเนินการ :       ตลอดปีการศกึษา 
งบประมาณ :                  5‚000  บาท 
..............................................................................................................................................................
......... 
1. หลกัการและเหตุผล 

หลกัสูตรแกนกลางสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 2551 มาตรฐานการเรยีนรู้ ตวัชี้วดั ในกระบวนการ
จดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั เน้นองค์ความรู้ และทกัษะ เพื่อเตรยีมความพร้อมในด้าน
อาชพี มคีวามรู้พื้นฐานในการประกอบอาชพี ตามความสนใจ เพื่อพฒันาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทัง้ด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เพื่อให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษา พ.ศ. 2561 ดงันัน้ ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี ได้จดัการเรยีนการสอนที่เน้น
ผู้ เ รี ย น เ ป็ น ส า คั ญ ซึ่ ง ใ น ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง นั ก เ รี ย น  
มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งจดัซือ้วสัดุ - อุปกรณ์ เพือ่น ามาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อ
ผูเ้รยีนอนัจะสง่ผล ต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีส่งูขึน้ เกดิทกัษะในการด าเนินชวีติ และการประกอบอาชพี
ในอนาคตต่อไป 

 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพื่อให้นักเรยีนที่เรียนในวชิากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรยีนบ้านเกาะวิทยา  
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีส่งูขึน้ 

2.2 เพื่อใหน้ักเรยีนทุกคนทีเ่รยีนในรายวชิากลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี โรงเรยีนบา้นเกาะ
วทิยา มคีุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์และสมรรถนะทีส่งูขึน้ตามทีห่ลกัสตูรก าหนด 

2.3 เพือ่ใหน้กัเรยีนมเีจตคตทิีด่ตี่อการเรยีน ในงานอาชพี 
2.4 เพือ่ใหค้รจูดักระบวนการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
 
 
 
 

3. เป้าหมาย 
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3.1 เชงิปรมิาณผลผลติ (Output) 
3.1.1 นักเรยีนที่เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพทุกคนของโรงเรียน  

บา้นเกาะวทิยา มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนในระดบั 2.5 ไปรอ้ยละ 80 
3.1.2 นักเรยีนที่เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพทุกคนของโรงเรียน  

บา้นเกาะวทิยา มคีุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์และสมรรถนะทีสู่งขึน้ในระดบัดขีึ้นไป   
รอ้ยละ 80 

3.1.3 นกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ตี่อวชิาการงานอาชพีในระดบัดขีึน้ไป รอ้ยละ 80 
3.1.4 ครจูดักระบวนการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัรอ้ยละ 80 

3.2 เชงิปรมิาณผลลพัธ ์(Outcome) 
3.2.1 นกัเรยีนมคีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา 
3.2.2 ระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของสถานศกึษาสงูขึน้จากปีการศกึษา 2564 

  3.2.3 นกัเรยีนสามารถน าความรู ้และทกัษะการปฏบิตังิาน ไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 
 
4. กิจกรรม / วิธีด าเนินการและงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีก าเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รบัผิดชอบ 

อดุหนุน อ่ืน ๆ 
1 ขัน้ด าเนินงาน 

- ประชุมวางแผนการจดัท าโครงงาน 
- เสนอของอนุมตัโิครงการ 

- 
- ตลอดปี

การศกึษา 
 
ครอูคัคเอือ้ 
ครกูมลรตัน์ 

2 ขัน้ด าเนินงานตามแผน 
- ฝึกปฏบิตักิารท างานอาหารว่าง 

 
200 

-   
ครอูคัคเอือ้ 

- ฝึกปฏบิตักิารท างานขนมไทย 500 -  ครอูคัคเอือ้ 
- ฝึกปฏบิตักิารท าขนมเตาอบ 500 -  ครอูคัคเอือ้ 
- ฝึกปฏบิตักิารท าเครื่องดื่ม สมุนไพร 500 -  ครอูคัคเอือ้ 
- ฝึกปฏบิตักิารงานอาหารไทย 300 -  ครอูคัคเอือ้ 
- ฝึกปฏบิตักิารงานเกษตร 500 -  ครอูคัคเอือ้ 
- ฝึกปฏบิตักิารงานช่างปนู 1,000 -  ครกูมลรตัน์ 
- ฝึกปฏบิตักิารงานผลติภณัฑก์ระดาษ 500 -  ครกูมลรตัน์ 
- ฝึกปฏบิตักิารงานประดษิฐ์สิง่จ าลอง 500 -  ครกูมลรตัน์ 
- ฝึกปฏบิตักิารงานผลติภณัฑจ์ากวสัดุทอ้งถิน่ 500 -  ครกูมลรตัน์ 

                            รวม 5,000 -   
 
5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่าเป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีวดัและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ใน
การประเมิน 
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ผลผลิต (Output) 
1. นักเรยีนทีเ่รยีนรายวชิากลุ่มสาระการเรยีนรู้การ
งานอาชีพทุกคนของโรงเรียนบ้านเกาะวิทยามี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบั 2.5 ขึน้ไป 
 

 
รอ้ยละ 80 

 
- ทดสอบ 
- สงัเกตการ
ปฏบิตังิาน 

 
- แบบทดสอบ 
- แบบสงัเกตการ  
  ปฏบิตังิาน 

2. นักเรยีนที่เรยีนรายวชิา ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้  
การงานอาชีพทุกคนของโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา      
มคีุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์และสมรรถนะที่สูงขึ้น  
ในระดบัดขีึน้ไป 
 

รอ้ยละ 80 สงัเกต
พฤตกิรรม 

- แบบสงัเกต
พฤตกิรรมนกัเรยีน 

3. นกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ตี่อการเรยีน ในงานอาชพี 
 

รอ้ยละ 80 ประเมนิเจตคต ิ แบบประเมนิเจตคต ิ

 4. ครูในกลุ่มสาระเรยีนรู้การงานอาชพีทุกคนของ
โรงเรยีนบ้านเกาะวทิยาจดักระบวนการเรยีนการ
สอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
 

รอ้ยละ 80 ประเมนิ 
ความพงึพอใจ
ครผููส้อน 

แบบประเมนิ 
ความพงึพอใจ
ครผููส้อน 

ผลลพัธ ์(Outcome) 
1. นกัเรยีนมคีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา 
2. ระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของสถานศึกษา
สงูขึน้จากปีการศกึษา 2564 
3. นักเรียนสามารถน าความรู้  และทักษะการ
ปฏบิตังิาน ไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้
 

  
รายงานผล
ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน 

 
แบบรายงานผล
ผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน 

                 
                           ผูเ้สนอโครงการ                                                      ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 
          ลงชื่อ       อคัคเอ้ือ   ปรีชาวทา                                    ลงชื่อ     กญัญพิ์ดา  จงคง 
                     (นางอคัคเอือ้  ปรชีาวาท)                                   (นางกญัญ์พดิา  จง
คง) 
                    ครกูลุ่มสาระการงานอาชพี                                     ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะ
วทิยา 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
กจิกรรมพฒันาศกัยภาพนกัเรยีนสูง่านอาชพี 
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ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

ค่าวสัด ุ
1 วสัดุ-อุปกรณ์  งานอาหารว่าง               200 
2 วสัดุ-อุปกรณ์  งานขนมไทย   500 
3 วสัดุ-อุปกรณ์  งานขนมเตาอบ     500 
4 วสัดุ-อุปกรณ์  งานเครื่องดื่ม สมุนไพร     500 
5 วสัดุ-อุปกรณ์  งานอาหารไทย   300 
6 วสัดุ-อุปกรณ์  งานเกษตร   500 
7 วสัดุ-อุปกรณ์  งานช่างปูน   1,000 
8 วสัดุ-อุปกรณ์  งานผลติภณัฑก์ระดาษ   500 
9 วสัดุ-อุปกรณ์  งานประดษิฐ์สิง่จ าลอง   500 
10 วสัดุ-อุปกรณ์  งานผลติภณัฑจ์ากวสัดุ

ทอ้งถิน่ 
  500 

รวมค่าวสัด ุ 5,000 
ค่าครภุณัฑ์ 
     
     
     
รวมค่าครภุณัฑ์  
ค่าใช้สอย (รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงบริการ  การรบัรอง  พิธีการ  เบีย้เล้ียง ฯลฯ) 
     
     
     
รวมค่าใช้สอย  

รวมทัง้ส้ิน 5,000 
 
 
 
 
 
 
ช่ือโครงการ :             1.1     ยกระดบัผลสมัฤทธิ ์
ช่ือกิจกรรม :                        1.1.4  สง่เสรมินิสยัรกัการอ่าน 
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สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :  ขอ้ที ่ 1 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน :  ขอ้ที ่ 1 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 1 
ลกัษณะโครงการ :   โครงการใหม ่    โครงการต่อเนื่อง    
ฝ่ายบริหารท่ีรบัผิดชอบ :  กลุ่มบรหิารงานวชิาการ 
ผู้รบัผิดชอบ :   นางองิอร  นาคศูนย ์
ระยะเวลาด าเนินการ :  1  เมษายน 2565 - 31 มนีาคม 2566 
งบประมาณ :   3,000  บาท 
..............................................................................................................................................................
................... 
1. หลกัการและเหตุผล 

การอ่านจดั เป็นพืน้ฐานทีส่ าคญัของการเรยีนรูแ้ละการพฒันาสตปัิญญาของคนในสงัคมไทยการ
อ่านท าใหเ้กดิการพฒันาด้านสตปัิญญาความรูค้วามสามารถพฤตกิรรมและค่านิยมต่าง  ๆ รวมทัง้ช่วยใน
การเปลีย่นแปลงการด าเนินชวีติโดยพฒันาไปสู่สิง่ทีด่ทีีสุ่ดของชวีติการอ่านจงึมคีวามส าคญัต่อชวีติมนุษย์
อย่างยิง่ 2 ประการ คอืประการแรกส าคญัต่อชวีติประจาวนักล่าวคอืการอ่านเป็นการแสวงหาความรูเ้พื่อนา
มาใชใ้นการด ารงชวีติประจ าวนัประการทีส่องมคีวามส าคญัต่อการเรยีนเพราะการอ่านเป็นหวัใจของการจดั
กจิกรรมทัง้หลายในการเรยีนการสอนและมคีวามส าคญัยิง่ต่อความส าเรจ็อนัส่งผลต่อการเรยีนรูใ้นทุกกลุ่ม
สาระการเรยีนรูโ้ดยเฉพาะในระดบัประถมศกึษาหากเริม่ต้นดรีากฐานการอ่านของเดก็กจ็ะดดีว้ย 

การสร้างนิสยัรกัการอ่านให้แก่เดก็และเยาวชนเป็นเรื่องส าคญัเพราะการอ่านเป็นทกัษะทีจ่าเป็น
ส าหรบัการศกึษาหาความรูค้วบคู่กบัทกัษะอื่นการอ่านเป็นพื้นฐานที่ส าคญัของการเรยีนรูแ้ละการพฒันา
สตปัิญญาของคนในสงัคมการอ่านท าใหเ้กดิการพฒันาดา้นสตปัิญญาความรูค้วามสามารถพฤตกิรรมและ
ค่านิยมต่าง ๆ รวมทัง้ช่วยในการเปลีย่นแปลงการดาเนินชวีติพฒันาไปสู่สิง่ทีด่ทีีสุ่ดของชวีติการอ่านจึงมี
ความส าคัญต่อเด็กและเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันการอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่
แพร่หลาย  การอ่านหนังสอืทีด่แีละมสีาระยิง่น้อยลงไปสาเหตุมอียู่หลายประการ  นับตัง้แต่การขาดแคลน
หนังสือที่ดี  และตรงกับความสนใจ  การขาดแรงจูงใจและแรงกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของการ
อ่าน ตลอดจนนิสยัรกัการอ่านทัง้ในและนอกสถานที ่ ดงันัน้  การอ่านหนังสอืจนเกดิเป็นนิสยั  จ าเป็นต้อง
มกีารปลูกฝังและชกัชวนให้เกดิความสนใจ  กระทรวงศกึษาธกิารจงึได้ประกาศเจตนารมณ์ให้ปี  “2549 
เป็นปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน” เพื่อให้เด็กและเยาวชนมคีวามสามารถและมีทกัษะในการคิด
วเิคราะห์  ทกัษะการใช้ภาษาทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิง่  การจดักจิกรรม
ส่งเสรมินิสยัรกัการอ่าน  เป็นส่วนส าคญัทีจ่ะช่วยขบัเคลื่อนการปฏริูปการเรยีนการสอนไปสู่การปฏบิตัใิห้
เกดิผลเป็นรูปธรรมเรว็ขึน้และท าใหก้ารด าเนินการตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศกึษาธกิารเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ  โดยไดด้ าเนินงานโครงการสง่เสรมินิสยัรกัการอ่านมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องจนถงึปัจจุบนั 
            โรงเรยีนบ้านเกาะวทิยาเหน็ความส าคญัและตระหนักถงึความส าคญัในการปลูกฝังนิสยัรกัการ
อ่านและการเรียนรู้จึงได้จดักิจกรรมส่งเสริมนิสยัรกัการอ่านและการเรียนรู้ บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ
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ประจ าปีโดยมเีป้าหมายเพื่อส่งเสรมินิสยัรกัการอ่านให้กบันักเรยีนทุกระดบัชัน้และมคีรูเขา้ร่วมกิจกรรม
ของโครงการทุกคน 
 
2. วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่พฒันาผูเ้รยีนเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้มนีิสยัรกัการอ่าน รกัการคน้ควา้ เกดิการใฝ่รู ้ และ
น าไปสูก่ารปฏบิตัใินชวีติประจ าวนั 

2. เพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะกระบวนการแสวงหาความรู ้รกัการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง   

3. เพือ่สง่เสรมิใหน้กัเรยีนใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ 
4. เพือ่สง่เสรมิใหน้กัเรยีนรูจ้กัเลอืกอ่านหนงัสอืทีด่มีปีระโยชน์อย่างหลากหลายน าไปพฒันาทกัษะ

การเขยีนบนัทกึความรูจ้ากเรื่องทีอ่่านตามความคดิของนกัเรยีน 
5. เพือ่สง่เสรมิใหน้กัเรยีนสบืคน้ขอ้มลูหาความรูจ้ากหนังสอืในหอ้งสมุดและใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
 

3. เป้าหมาย 
1. นกัเรยีนรอ้ยละ 80 มนีิสยัรกัการอ่าน การเขยีนและการฟัง รูจ้กัตัง้ค าถามเพือ่หาเหตุผล 
2. นกัเรยีนรอ้ยละ 80 รูจ้กัแสวงหาความรูจ้ากสือ่และแหล่งเรยีนรูต้่าง ๆทัง้ในและนอกสถานศกึษา 
3. นกัเรยีนรอ้ยละ 80 มวีธิกีารเรยีนรูข้องตนเองและเรยีนรูร้่วมกบัผู้อื่นได ้สนุกกบัการเรยีนและ

ชอบมาโรงเรยีน  
4. ผูเ้กีย่วขอ้งรอ้ยละ 80 มคีวามพงึพอใจในการด าเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน 

 
4. กิจกรรม/วิธีด าเนินการและงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รบัผิดชอ

บ อดุหนุน อ่ืน ๆ 
 1. จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาดงันี้ 

    1.1 จดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้น
กระบวนการแสวงหาความรูแ้บบต่าง ๆ  
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ ทุกระดบัชัน้ 
   1.2 จดักจิกรรมสง่เสรมิการอ่าน การ
เขยีนและการฟัง ดงันี้ 
  - กจิกรรมกระเชา้หนงัสอื 
 - กจิกรรมภาษาไทยวนัละค า 
 - กจิกรรมเสยีงตามสาย (ดเีจเสยีงใส) 

3,000  ตลอดปี
การศกึษา 

นางองิอร  
 นาคศูนย ์



43 

ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รบัผิดชอ

บ อดุหนุน อ่ืน ๆ 
 - กิจกรรม อ่านข่าวยามเช้า (อ่าน
วารสารและหนังสือพิมพ์ทุกวัน  และสรุป
ประเดน็ความรูท้ีไ่ด)้ 
 - กจิกรรมยอดนกัอ่าน 
 1.3 นั ก เ รียนค้นคว้ าห าคว ามรู้ จ าก
อินเตอร์เน็ต  และสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ 
วิเคราะห์ความรู้  สรุปความรู้  และบันทึก
ความรู ้ จดัท ารายงานสง่ครเูดอืนละ 1ครัง้ 
2. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูเ้กีย่วขอ้ง 
3. สอบถามความพงึพอใจผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 
4. ประเมนิผลการด าเนินงานตามโครงการ 
5. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ  และ
รายงานผูบ้รหิารโรงเรยีน 
6. จดัท าแบบสอบถามความพงึพอใจของ
ผูเ้กีย่วขอ้ง 
7. สอบถามความพงึพอใจผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 
8. ประเมนิผลการด าเนินงานตามโครงการ 
9. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ  และ
รายงานผูบ้รหิารโรงเรยีน 

รวม 3,000   
 
5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่า

เป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีวดัและประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการ

ประเมิน 

1. ร้อยละของนักเรยีนมนีิสยัรกัการ
อ่าน การเขียนและการฟัง รู้จักตัง้
ค าถามเพือ่หาเหตุผล 
2. ร้อยละ ของนักเรียน ที่แสวงหา
ความรูจ้ากสือ่และแหล่งเรยีนรูต้่าง ๆ 
ทัง้ในและนอกสถานศกึษา 

 1. ตรวจบนัทกึการอ่าน 
2. ส ารวจจ านวนนักเรียน
จากบันทึกสถิติการเข้า
ห้องสมุดตรวจการบันทึก
ความรู้จากสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ต่ าง  ๆ (ชิ้นงาน
นั ก เ รี ย น )  สั ง เ ก ต

1. แบบตรวจบนัทกึการ
อ่าน 
2. แบบบนัทึกสถิติการ
เขา้หอ้งสมุด 
แบบตรวจการบันทึก
ค ว า ม รู้ จ า ก สื่ อ แ ล ะ
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ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่า

เป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีวดัและประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการ

ประเมิน 

3. รอ้ยละของนกัเรยีนมวีธิกีารเรยีนรู้
ของตนเองและเรยีนรูร้่วมกบัผูอ้ื่นได้ 
ส นุ กกับก า ร เ รี ย นแล ะ ช อ บม า
โรงเรยีน  
4. รอ้ยละของ ผูเ้กีย่วขอ้ง มคีวามพงึ
พอใจในการด าเนินงานตามโครงการ
ของโรงเรยีน 
 
 
 

พฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นกัเรยีน 
สอบถามความพงึพอใจ 
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ
ผูเ้กีย่วขอ้ง 

แหล่ ง เ รียนรู้ ต่ า ง  ๆ 
(ชิน้งานนกัเรยีน) 
แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรยีนรูข้องนกัเรยีน 
แบบสอบถามความพึง
พอใจขอผูเ้กีย่วขอ้ง 

 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. นกัเรยีนตระหนกัเหน็และความส าคญัของการอ่าน การเขยีน และการฟังมากยิง่ขึน้ 
2. นกัเรยีนสามารถน าความรูท้ีไ่ดจ้ากแหล่งเรยีนรูไ้ปใชใ้นการเรยีนและในชวีติประจ าวนั 
3. นกัเรยีนมทีกัษะในการแสวงหาความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูต้่าง ๆดว้ยตนเองและเรยีนรูร้่วมกบัผูอ้ื่น

ได ้  
4. นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ 
5. นกัเรยีนเหน็ถงึความส าคญัและเขา้ใชบ้รกิารหอ้งสมุดมากยิง่ขึน้ 

 
 
 

      ผูเ้สนอโครงการ                                                      ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 

ลงชื่อ           อิงอร  นาคศนูย ์ ลงชื่อ           กญัญพิ์ดา  จงคง 
              (นางองิอร  นาคศูนย)์                (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 

                           ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ ์
กจิกรรมสง่เสรมินิสยัรกัการอ่าน 
กิจกรรม

ท่ี 
รายการ 

จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

งบประมาณ 

ค่าวสัดุ 
1 ซือ้หนงัสอืเพือ่บรกิารการอ่าน 50 เล่ม 3,000 3,000 
 

 
   

     
รวมค่าวสัดุ 3,000 
ค่าครุภณัฑ ์

     
     

รวมค่าครุภณัฑ ์  
ค่าใชส้อย (รายจ่ายซึง่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร  การรบัรอง  พธิกีาร  เบีย้เลีย้ง ฯลฯ) 

     
     

รวมค่าใชส้อย  
รวมทัง้ส้ิน 3,000 
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ชื่อโครงการ :    1.1     ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ชื่อกิจกรรม :            1.1.5  พัฒนากระบวนการคิดภาษาไทย  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ :         ข้อที ่ 3 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :         ข้อที่  1 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที่  1 
ลักษณะโครงการ :   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบ :          บริหารวิชาการ   
ผู้รับผิดชอบ :                        1) นางสาวชฎารัตน์  ชิวหากาญจน์  
ระยะเวลาดำเนินการ :             ตลอดปีการศึกษา  2565 
งบประมาณ :                500  บาท 
..................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต่างมุ่งเน้นที่จะ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเพื่อเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาบ้านเมืองต่อไป  โดยกำหนดให้ต้องจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มุ่งให้เกิดการเรียนรู้  การใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องและ
ตลอดชีว ิตประกอบกับภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติที ่คนไทยใช้เป็นเครื ่องมือในการสื ่อสารกันใน
ชีวิตประจำวัน  และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้วิทยาการอ่ืน ๆ  ผู้ที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดีจะทำให้มี
โอกาสในการแสวงหาความรู้หรือประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพได้มากกว่าผู้อื่นวิชาภาษาไทยนับว่า
เป็นวิชาที่ต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอประกอบกับเป็นวิชาที่มีเสน่ห์พร้อมทั้งความสนุกสนานอยู่ในตัว  
และสืบเนื่องจากการประเมินผลคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษา  2555 พบว่าค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
กลุ่มสาระ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบในระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ  48.09  
และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 ร้อยละของผู้เรียนที ่มีผลการทดสอบในระดับดีขึ ้นไป  ร้อยละ  35.80   
มีนักเรียนจำนวนหนึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ดังนั้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  สามารถใช้ภาษาไทยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  กลุ่มสาระภาษาไทยจึงจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะการใช้ภาษาไทยและสามารถใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง  มีโอกาสเรียนรู้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่าง
ต่อเนื่อง  และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยให้สูงขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล 

2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะความสามารถในการนำเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยวิธีการของตนเอง 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 100 % เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนร้อยละ 80 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง

สมเหตุสมผล 
3.2.2 นักเรียนมีทักษะความสามารถในการนำเสนอวิธีคิด   วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของ

ตนเอง 
 

4. กิจกรรม/วิธีด าเนินการและงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รบัผิดชอบ 

อดุหนุน อ่ืน ๆ  
1 
2 
3 
 
4 
5 
 
6 
 
 
 
7 
 
8 

ศกึษาโครงการพฒันาทกัษะกระบวนการ
คดิ 
วางแผนการด าเนินงาน 
เขยีนกิจกรรมพฒันาทกัษะกระบวนการ
คดิเพือ่เสนอขออนุมตั ิ
แต่งตัง้กรรมการผูร้บัผดิชอบ 
กลุ่มสาระการเรยีนรูจ้ดักจิกรรมการเรยีน
การสอนทีเ่น้นทกัษะกระบวนการคดิ 
ประเมนิผลโครงการโดยใชแ้บบสอบถาม 
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของ
นักเรียนและประเมินโครงงาน ผลงาน 
ชิน้งานของนกัเรยีน 
สรุปผลการด าเนินกิจกรรมและรายงาน
ผลการด าเนินกจิกรรม 
น าสรุปผลการด าเนินกจิกรรม เพื่อน าไป
ปรบัปรุงและพฒันา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตลอดปี
การศกึษา 

นางพวงทพิย ์ประจุคมน์
ผล 

 
 
 
 

คณะกรรมการตามค าสัง่ 
 
คณะกรรมการตามค าสัง่ 
 
 
คณะกรรมการตามค าสัง่ 

รวม - -  
 
 
 
 
5. การประเมินผล 
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ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่าเป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีการวดั
ประเมินผล 

เครื่องมือในการ
ประเมิน 

นักเรียนร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดของกลุ่มสาระการ
เรยีนรู ้

รอ้ยละ 100 
สงัเกตจากการ
ลงทะเบยีน 

แบบสงัเกต 
บญัชทีะเบยีน 

นักเรยีนมคีวามสามารถในการคดิอย่าง
เป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ
แกปั้ญหาไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

ระดบั 2 ขึน้ไป 
รอ้ยละ 60 

สงัเกต 
สอบถาม 

แบบสงัเกต 
แบบสอบถาม 

นักเรียนมีทกัษะความสามารถในการ
น าเสนอวธิคีดิ  วธิแีก้ปัญหาด้วยภาษา
หรอืวธิกีารของตนเอง 

ระดบั 2 ขึน้ไป 
รอ้ยละ 60 

สงัเกต 
การร่วมกจิกรรม 
ชิน้งาน 

แบบสงัเกต 
แบบตรวจงาน 

 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

6.1 นักเรยีนมคีวามสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ  คดิสรา้งสรรค ์ตดัสนิใจแก้ปัญหาไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล 

6.2 นกัเรยีนมทีกัษะความสามารถในการน าเสนอวธิคีดิ  วธิแีกปั้ญหาดว้ยวธิกีารของตนเอง 
 
 
 
              ผูเ้สนอโครงการ                                                ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 

ลงชื่อ               ชฎารตัน์  ชิวหากาญจน์ ลงชื่อ              กญัญพิ์ดา  จงคง 
                  (นางสาวชฎารตัน์  ชวิหากาญจน์)                    (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 

                    หวัหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย            ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะ
วทิยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
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โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ ์
กจิกรรมพฒันากระบวนการคดิภาษาไทย 

กิจกรรม
ท่ี 

รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

งบประมาณ 

ค่าวสัดุ 
1 ค่าวสัดุ 

 
500 500 

     
รวมค่าวสัดุ 500 
ค่าครุภณัฑ ์

     
รวมค่าครุภณัฑ ์  
ค่าใชส้อย (รายจ่ายซึง่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร  การรบัรอง  พธิกีาร  เบีย้เลีย้ง ฯลฯ) 

- ค่าใชส้อยอื่น ๆ     
     

รวมค่าใชส้อย  
รวมทัง้ส้ิน 500 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ช่ือโครงการ :   1.1    ยกระดบัผลสมัฤทธิ ์
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ช่ือกิจกรรม :     1.1.6  พฒันาทกัษะกระบวนการคดิกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 
                                                   และเทคโนโลย ี
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :    ขอ้ที ่ 2 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน :    ขอ้ที ่ 1 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 1 , 3  
ลกัษณะโครงการ :      โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
ฝ่ายบริหารงานท่ีรบัผิดชอบ:    ฝ่ายบรหิารงานวชิาการ 
ผู้รบัผิดชอบ :   นางพวงทพิย ์ ประจุคมน์ผล 
ระยะเวลาด าเนินการ :  ตลอดปีการศกึษา 
งบประมาณ :   500 บาท 
.............................................................................................................................................................
........ 
1. หลกัการและเหตุผล 

พระราชบญัญตักิารศกึษาขัน้พืน้ฐานไดใ้หค้วามหมายของการศกึษาว่า การศกึษาหมายความว่า 
กระบวนการเรยีนรูเ้พื่อความเจรญิงอกงามของบุคคลและสงัคมโดยการถ่ายทอดความรูก้ารฝึกการอบรม 
การสบืสานทางวฒันธรรม การสรา้งสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวชิาการการสรา้งองคค์วามรูอ้นัเกดิ
จากการจดัสภาพแวดล้อม สงัคม การเรยีนรู้และปัจจยัเกื้อหนุนให้บุคคลเรยีนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชวีติ 
ม า ต ร า  2 4  ( 2 )  
และ (3) ได้บญัญตัแินวทางการจดัการศกึษาไว้ว่า การจดักระบวนการเรยีนรู้ ให้สถานศกึษาฝึกทกัษะ
กระบวนการคดิการจดัการ การเผชญิสถานการณ์และประยุกต์ความรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและแก้ไขปัญหา
จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิฝึกการปฏบิตัใิหท้ าได ้คดิเป็น ท าเป็น รกัการอ่านและ
เกดิการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่อง เพือ่เป็นการเตรยีมความพรอ้มสูส่งัคมแห่งอนาคตใหส้อดรบักบัมาตรา 81 ของ
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ทีก่ าหนดว่า รฐัต้องจดัปรบัปรุงการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบั
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม และส านักงานรบัรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
การศกึษาได้ก าหนดมาตรฐานด้านผูเ้รยีนมาตรฐานที่ 4 ไว้ว่าผู้เรยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
คดิสงัเคราะห ์มวีจิารณญาณ มคีวามคดิสรา้งสรรค ์

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  มุ่งพฒันาผู้เรยีนให้มคีุณภาพ
ตามมาตรฐานทีก่ าหนด  จงึไดก้ าหนดสมรรถนะส าคญั  5 ประการ ซึง่สมรรถนะดา้นที ่2 คอืความสามารถ
ในการคดิ  เป็นความสามารถในการคดิวเิคราะห์  การคดิสงัเคราะห์  การคิดอย่างสร้างสรรค์  การคดิ
อย่างมวีจิารณญาณ  และการคดิอย่างเป็นระบบ  น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรอืสารสนเทศ  เพื่อการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสงัคมได้อย่างเหมาะสม  กระบวนการทางสมองมีการปฏิบัติตามล าดับ
ขัน้ตอน เริม่จากความรู ้ความเขา้ใจ การน าไปใช ้มกีารเชื่อมโยงสิง่เรา้กบัการตอบสนองของการคดิโดย
ฝึกคดิ ฝึกตัง้ค าถาม ก าหนดสิง่ทีต่้องการวเิคราะห ์การคดิตคีวาม การคดิวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหก์ารคดิ
แบบย้อนทวน การคดิจ าแบบแยกแยะ การคดิเชื่อมโยงสมัพนัธ์และการคดิจดัอนัดบั  ทัง้นี้การพฒันา
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ทกัษะการคดิวเิคราะห์ท าได้โดยการด าเนินการจดัการเรยีนรู้ เทคนิคการสอนตามขัน้ตอนอย่างมรีะบบ  
จะช่วยใหเ้กดิทกัษะการคดิวเิคราะหป์ระสบผลส าเรจ็ตามความมุ่งหมาย   
 โรงเรยีนบ้านเกาะวทิยาไดต้ระหนักถงึความส าคญัที่จะพฒันาทกัษะการคดิใหเ้กดิกบัผูเ้รยีนทุก
ระดบัชัน้ จงึได้จดัท าโครงการพฒันาทกัษะการคดิขึ้น  เพื่อพฒันาผู้เรยีนให้มคีุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนดต่อไป 
 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1  เพือ่สง่เสรมิพฒันาใหน้ักเรยีนมคีวามสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ คดิสรา้งสรรค์
ตดัสนิใจแกปั้ญหาไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

2.2  เพือ่ใหน้กัเรยีนมทีกัษะความสามารถในการน าเสนอวธิคีดิ วธิแีกปั้ญหาดว้ยวธิกีารของ
ตนเอง 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยาเขา้ร่วมกจิกรรมพฒันาทกัษะกระบวนการคดิตามกลุ่ม

สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีจ านวนรอ้ยละ 100 
3.2 เชิงคณุภาพ 

3.2.1 นกัเรยีนมคีวามสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ  คดิสรา้งสรรคต์ดัสนิใจแกปั้ญหา
ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

3.2.2 นักเรยีนมทีกัษะความสามารถในการน าเสนอวธิคีดิ  วธิแีก้ปัญหาด้วยภาษาหรอื
วธิกีารของตนเอง 

4. กิจกรรม/วิธีด าเนินการและงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินกา
ร 

ผู้รบัผิดชอบ อดุหนุน อ่ืน 
ๆ  

1 
2 
3 
 
4 
5 
 
6 
 
 

ศกึษาโครงการพฒันาทกัษะกระบวนการ
คดิ 
วางแผนการด าเนินงาน 
เขยีนกิจกรรมพฒันาทกัษะกระบวนการ
คดิเพือ่เสนอขออนุมตั ิ
แต่งตัง้กรรมการผูร้บัผดิชอบ 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้จดักจิกรรมการเรยีน
การสอนทีเ่น้นทกัษะกระบวนการคดิ 
ประเมนิผลโครงการโดยใชแ้บบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตลอดปี
การศกึษา 

นางพวงทพิย ์ประจุคมน์
ผล 

 
 
 
 

คณะกรรมการตามค าสัง่ 
 
คณะกรรมการตามค าสัง่ 
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ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินกา
ร 

ผู้รบัผิดชอบ อดุหนุน อ่ืน 
ๆ  

 
7 
 
8 
 

ความคิดเห็นและความพึงพอใจของ
นักเรียนและประเมินโครงงาน ผลงาน 
ชิน้งานของนกัเรยีน 
สรุปผลการด าเนินกจิกรรมและรายงานผล
การด าเนินกจิกรรม 
น าสรุปผลการด าเนินกิจกรรม เพื่อน าไป
ปรบัปรุงและพฒันา 

 
 
คณะกรรมการตามค าสัง่ 

รวม - -  
 
5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่าเป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีการวดัประเมินผล 
เครื่องมือใน
การประเมิน 

นักเรียนร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดของกลุ่มสาระการ
เรยีนรู ้

รอ้ยละ 100 
สั ง เ ก ต จ า ก ก า ร
ลงทะเบียน การเข้าชัน้
เรยีน การร่วมกจิกรรม 

แบบสงัเกต 
บญัชทีะเบยีน 

นักเรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างเ ป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์
ตั ด สิ น ใ จ แ ก้ ปั ญ ห า ไ ด้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล 

ระดบั ด ีขึน้ไป 
รอ้ยละ 60 

สงัเกต สอบถาม 
ผลการประเมินการอ่าน 
คดิ วเิคราะห ์

แบบสงัเกต 
แบบสอบถาม 

นักเรียนมีทักษะความสามารถใน
การน าเสนอวธิคีดิ  วธิแีกปั้ญหาดว้ย
ภาษาหรอืวธิกีารของตนเอง 

ระดบั ด ีขึน้ไป 
รอ้ยละ 60 

สงัเกต 
การร่วมกจิกรรม 
ชิน้งาน ระดบัผลการเรยีน 

แบบสงัเกต 
แบบตรวจงาน 

 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

6.1 นกัเรยีนมคีวามสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ  คดิสรา้งสรรค ์ตดัสนิใจแก้ปัญหาไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล 

6.2 นกัเรยีนมทีกัษะความสามารถในการน าเสนอวธิคีดิ  วธิแีกปั้ญหาดว้ยวธิกีารของตนเอง 
              ผูเ้สนอโครงการ                                             ผูอ้นุมตัิโครงการ 
 

ลงชื่อ               พวงทิพย ์ ประจคุมน์ผล ลงชื่อ             กญัญพิ์ดา  จงคง 
                   (นางพวงทพิย ์ ประจุคมน์ผล)                  (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 

        หวัหน้ากลุ่มสาระวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนฯ             ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ ์
กจิกรรมพฒันาทกัษะกระบวนการคดิกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
กจิกรรม

ที ่
รายการ 

จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

ค่าวสัดุ 
 วสัดุฝึก - - 500 
 

    

     
     

ค่าครุภณัฑ ์
     
     

รวมค่าครุภณัฑ ์  
ค่าใชส้อย (รายจ่ายซึง่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร  การรบัรอง  พธิกีาร  เบีย้เลีย้ง ฯลฯ) 

- ค่าใชส้อยอื่น ๆ     
     

รวมค่าใชส้อย  
รวมทัง้ส้ิน 500 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือโครงการ : 1.1    ยกระดบัผลสมัฤทธิ ์
ช่ือกิจกรรม : 1.1.7  ภาษาองักฤษวนัละค า 
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สนองยุทธศาสตร ์สพฐ :  ขอ้ที ่3 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน : ขอ้ที ่1 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 1 
ลกัษณะโครงการ :  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ฝ่ายบริหารงานท่ีรบัผิดชอบ :   ฝ่ายบรหิารงานวชิาการ (กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ) 
ผู้รบัผิดชอบ : นางสาวธญัญานุช  อุปนันท์ 
ระยะเวลาด าเนินการ : 1  ปีการศกึษา 
งบประมาณ : 500  บาท 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 
1. หลกัการและเหตุผล 

ทกัษะกระบวนการคดิสู่การพฒันาผูเ้รยีน ใหส้อดคลอ้งตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2561 (ฉบบัปรบัปรุงพุทธศกัราช 2561)ได้ใช้กรอบด้านกระบวนการที่ใช้ในการคดิ ซึ่งได้แก่ 
ความสามารถในทกัษะการคดิ ขัน้พืน้ฐาน โดยกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาประเทศ โรงเรยีนบ้านเกาะวทิยา มี
ความมุ่งหวงัที่จะจดักิจกรรมพฒันากระบวนการคดิแก่นักเรยีน โดยเน้นทกัษะการคดิที่ใช้ในการสื่อสาร  
ซึ่งประกอบด้วย ทกัษะการฟัง - พูดเพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการคดิของผุ้เรยีน เนื่องจากภาษาเป็น
วฒันธรรมทีส่ าคญัอย่างหนึ่งของทุกชาต ิซึ่งเป็นเครื่องมอืสื่อสารเป็นการสื่อภาษาท าใหค้นมคีวามเข้าใจ
ซึ่งกนัและกนัและเป็นสื่อในการเชื่อมความสามคัคทีัง้ในชาตแิละต่างชาต ิ โดยเฉพาะภาษาองักฤษถอืว่า
เป็นภาษาสากล  เป็นภาษากลางในการสือ่สารระหว่างชาตติ่าง ๆ เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจตรงกนัและเพิม่พูน
ความรูใ้นดา้นค าศพัท ์จงึจดัใหม้กีจิกรรมนี้ขึน้มา 

 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพือ่ใหน้กัเรยีนรูค้วามหมายของค าศพัท์ภาษาองักฤษ 
2.2 เพือ่ใหน้กัเรยีนมทีกัษะในการฟัง - พดู ภาษาองักฤษ 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชงิปรมิาณ 

นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยาจ านวน 80 คน 
3.2 เชงิคุณภาพ 

             - นกัเรยีนรูค้วามหมายของค าศพัทภ์าษาองักฤษมากขึน้ 
             - นกัเรยีนมทีกัษะในการฟัง-พดู ภาษาองักฤษ  
 
4. กิจกรรม/วิธีด าเนินการและงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รบัผิดชอบ 

อดุหนุน อ่ืน ๆ  
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1 
  
2 
 
3 
 
4 

 วางแผน  เขยีนโครงการ ขออนุมตัิ
โครงการ 
 
 แจง้ใหน้กัเรยีนทราบและปฏบิตั ิ
  
รบัฟังขอ้เสนอแนะเพือ่แกไ้ข  
 
น าสรุปผลการด าเนินกจิกรรมเพือ่น าไป
ปรบัปรุงและพฒันา 

500 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

พ.ค  2565 
 

ก.ค 2565 
 

ก.พ 2566 
 

ม.ีค-เม.ย 
2566 

นางสาวธญัญานุช อุปนนัท์ 
 
 
 
 

รวม 500 -  
 
5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่าเป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีวดัและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ใน
การประเมิน 

เชิงปริมาณ 
นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยาเขา้ร่วมกจิกรรม
ภาษาองักฤษวนัละค า 

รอ้ยละ90 สงัเกตการท า
กจิกรรม 

-ทะเบยีน
ภาษาองักฤษวนัละค า 

เชิงคณุภาพ 
- นกัเรยีนรูค้วามหมายของค าศพัทภ์าษาองักฤษ 
- นกัเรยีนมทีกัษะในการฟัง-พดู ภาษาองักฤษ 

    รอ้ยละ 70 
 

    

-การบนัทกึขอ้มลู 
 

- แบบตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง 
 

 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

6.1 ผูเ้รยีนรูค้วาหมายของค าศพัทภ์าษาองักฤษมากขึน้ 
6.2 ผูเ้รยีนมทีกัษะในการฟัง-พดู ภาษาองักฤษมากขึน้ 

 
 ผูเ้สนอโครงการ                                                             ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 
 

ลงชื่อ         ธญัญานุช  อุปนันท์                  ลงชื่อ   กญัญพิ์ดา  จงคง 
           (นางสาวธญัญานุช  อุปนนัท)์                                           (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 

         ผูร้บัผดิชอบโครงการ             ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะ
วทิยา 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ ์
กจิกรรมภาษาองักฤษวนัละค า 
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ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

ค่าวสัด ุ
1 วสัดุในการท ากจิกรรม - - 500 
     
     
รวมค่าวสัด ุ 500 
ค่าครภุณัฑ์ 
     
     
     
รวมค่าครภุณัฑ์  
ค่าใช้สอย (รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงบริการ  การรบัรอง  พิธีการ  เบีย้เล้ียง ฯลฯ) 
     
     
     
รวมค่าใช้สอย  

รวมทัง้ส้ิน 500 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ :    1.1     ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ช่ือกิจกรรม :     1.1.8  วนัภาษาไทยแห่งชาตแิละวนัสุนทรภู่ 
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :     ขอ้ที ่ 3 
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สนองกลยุทธโ์รงเรียน :      ขอ้ที ่ 1 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 1 
ลกัษณะโครงการ :    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ฝ่ายบริหารท่ีรบัผิดชอบ:    ฝ่ายบรหิารวชิาการ                
ผู้รบัผิดชอบ :                นางสาวชฎารตัน์  ชวิหากาญจน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ :     มถิุนายน - กรกฎาคม 2565 
งบประมาณ :            5,000  บาท 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
1. หลกัการและเหตุผล 

ดว้ยในวนัที ่29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวนัภาษาไทยแห่งชาต ิเพื่อกระตุ้นจติส านึกใหค้นไทย
ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคญัของ “ภาษาไทย” ซึ่งถือเป็นเอกลกัษณ์ที่ส าคญัอย่างหนึ่งของชาติ 
นอกเหนือจากวฒันธรรมอื่น ๆ ซึ่งทุกวนันี้นับวนัจะเสื่อมลงไปเรื่อย ๆ เพราะอิทธิพลตะวนัตก และ
ตลอดจนความเจรญิต่าง ๆทางเทคโนโลย ีกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย โรงเรยีนบ้านเกาะวทิยา ได้
ตระหนกัถงึความส าคญัจงึไดจ้ดักจิกรรมวนัภาษาไทยแห่งชาตขิึน้ 

และดว้ยเนื่องในวนัที ่26 มถิุนายน ของทุกปีเป็นวนัระลกึถงึสุนทรภู่ยอดกวเีอกของไทยรวมทัง้ยงั
ถือเป็นวนัภาษาไทยด้วยเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของสุนทรภู่ให้นักเรียนเห็นถึง
ความส าคญัของภาษาไทย ปลูกฝังใหน้ักเรยีนเกดิความซาบซึ้งในวชิาภาษาไทย อนัเป็นการช่วยส่งเสรมิ
วชิาภาษาไทยใหด้ าเนินไปอย่างไดก้ลุ่มสาระภาษาไทยจงึก าหนดใหม้โีครงการวนัสุนทรภู่ขึน้มา 

 
2. วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ผู้ทรงเป็น
นักปราชญ์และนักภาษาไทย รวมทัง้เพื่อน้อมร าลกึในพระมหากรุณาธคิุณในพระองคท์ีไ่ดท้รง
แสดงความห่วงใยและพระราชทานแนวคดิต่าง ๆ เกีย่วกบัภาษาไทย  

2. เพื่อเพิม่พูนประสทิธภิาพในการใช้ภาษาไทยของนักเรยีนรวมทัง้เพื่อยกมาตรฐานการเรียน
การสอนภาษาไทยในสถานศกึษาใหส้มัฤทธิผ์ลดยีิง่ขึน้  

3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์  และมสี่วนร่วมในการจดั
กจิกรรม 

4. เพือ่สง่เสรมิใหน้กัเรยีนร่วมอนุรกัษ์วฒันธรรมไทย 
5. เพือ่สง่เสรมิและพฒันาความสามารถทางภาษาไทยแก่นกัเรยีนตามศกัยภาพ 
6. เพือ่เชดิชเูกยีรตสิุนทรภู่กวเีอกของไทยและของโลก 
7. เพือ่สง่เสรมิและสบืสานมรดกทางวรรณศลิป์ของสุนทรภู่ ใหเ้ยาวชนและบุคคลทัว่ไปเขา้ใจและ

ตระหนกัถงึคุณค่าของวฒันธรรม  
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3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

- รอ้ยละ 90 นกัเรยีนมสีว่นร่วมในกจิกรรมวนัภาษาไทยแห่งชาติ 
- รอ้ยละ 90 นกัเรยีนมคีวามรูจ้ากการเขา้ชมนิทรรศการวนัภาษาไทยแห่งชาติ 
- รอ้ยละ 90 นกัเรยีนมสีว่นร่วมในกจิกรรมวนัสุนทรภู่  
- รอ้ยละ 90 นกัเรยีนมคีวามรูจ้ากการเขา้ชมนิทรรศการสุนทรภู่ 
- รอ้ยละ 90 นกัเรยีนสง่ผลงานเขา้ร่วมการประกวดทกัษะทางภาษาไทย   

3.2 เชิงคณุภาพ 
- นกัเรยีนและบุคลากรตระหนกัถงึความส าคญัของภาษาไทยและเขา้ร่วมกจิกรรม 
- นกัเรยีนไดร้บัความรูแ้ละมเีจตคตทิีด่ตี่อการเรยีนภาษาไทย 
- นกัเรยีนมจีติส านึกทีด่ใีนการร่วมอนุรกัษ์เอกลกัษณ์ทางภาษาไทย  และศลิปวฒันธรรม

ไทย 
- นกัเรยีนสามารถคดิวเิคราะหต์ามศกัยภาพของตนเองได้ 
- นกัเรยีนรกัการเรยีนรูแ้ละมทีกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองอย่างต่อเนื่อง   
- นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนผ่านเกณฑข์ัน้ต ่า 

 
4. กิจกรรม/วิธีด าเนินการและงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รบัผิดชอบ 

อดุหนุน อ่ืน ๆ  
1 
2 
3 
 
4 
 
5 

 เขยีนเสนออนุมตักิจิกรรม 
ประชุมครกูลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
จดัซือ้จดัหาวสัดุอุปกรณ์ประกอบการจดั
กจิกรรม 
 ด าเนินการจดักจิกรรมวนัสุนทรภู่และ 
วนัภาษาไทย 
ตดิตามผลการจดักจิกรรม 
 วเิคราะห ์สรุป และรายงานผล 

5,000 
 
 
 

 เม.ย.65 
พค.65 

20-26 ม.ิย.
65 

25-29 กค.65 
24  ม.ิย.65 
29 กค.65 
30  ม.ิย. - 
30 กค.65 

นางสาวชฎา
รตัน์  

ชวิหากาญจน์ 

รวม 5,000   
 
 
 
5. การประเมินผล 
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ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่าเป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีวดัและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้
ในการ
ประเมิน 

1. ร้อยละนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวัน
ภาษาไทยแห่งชาต ิ
2. ร้อยละนักเรียนมีความรู้จากการเข้าชม
นิทรรศการวนัภาษาไทยแห่งชาต ิ
3. รอ้ยละนักเรยีนมสี่วนร่วมในกจิกรรมวนัสุนทร

ภู่  
4. ร้อยละนักเรียนมีความรู้จากการเข้าชม
นิทรรศการสุนทรภู ่
5. รอ้ยละนักเรยีนส่งผลงานเขา้ร่วมการประกวด
ทกัษะทางภาษาไทย   

นกัเรยีนท า
กจิกรรมวนั
ภาษาไทย
และวนัสุนทร
ภู่ ไดร้อ้ยละ 
90 

1. แบบสอบถาม 
2. สงัเกตการเขา้
ร่วมกจิกรรม 

แบบสอบถาม 

 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั                          

1. นกัเรยีนตระหนกัในพระมหากรุณาธคิุณในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภูมพิลอดุลยเดช
มหาราชทีไ่ดท้รงแสดงความห่วงใยและพระราชทานแนวคดิต่าง ๆ เกีย่วกบัภาษาไทย  

2. นกัเรยีนสามารถแสดงออกดา้นความคดิสรา้งสรรค ์ และมสีว่นร่วมในการจดักจิกรรม 
3. นกัเรยีนมสีว่นร่วมสง่เสรมิในการอนุรกัษ์วฒันธรรมไทย 
4. นกัเรยีนมคีวามสามารถทางภาษาไทยตามวตัถุประสงคท์ีว่างไว้ 
5. นกัเรยีนสามารถสง่เสรมิและสบืสานมรดกทางวรรณศลิป์ของสุนทรภู่ ใหเ้ยาวชนและบุคคล

ทัว่ไปเขา้ใจและตระหนกัถงึคุณค่าของวฒันธรรม  
 
 
 
              ผูเ้สนอโครงการ                                                ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 

ลงชื่อ               ชฎารตัน์  ชิวหากาญจน์ ลงชื่อ              กญัญพิ์ดา  จงคง 
                  (นางสาวชฎารตัน์  ชวิหากาญจน์)                    (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 

                    หวัหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย            ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะ
วทิยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ ์
กจิกรรมวนัภาษาไทยแห่งชาตแิละวนัสุนทรภู่ 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

ค่าวสัด ุ
1 วสัดุอุปกรณ์และของรางวลักจิกรรมการ

ประกวดทกัษะทางภาษาไทยวนัภาษาไทย
และวนัสุนทรภู่ 

10 ชิน้ 100 1,500 

2 ของรางวลัการประกวดตวัละครในวรรณคด ี 20 ชิน้ 100 2,000 
3 กระดาษสสีองหน้า 30 แผ่น 10 300 
4 โฟมเทปกาวสองหน้า 10 เมตร 2 มว้น 200 400 
5 ฟิวเจอรบ์อรด์ใหญ่ 2 แผ่น 200 400 
6 กระดาษการด์หอม 2 รมี 200 400 
รวมค่าวัส่ด ุ 5,000 
ค่าครภุณัฑ์ 
     
     
รวมค่าครภุณัฑ์  
ค่าใช้สอย (รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงบริการ  การรบัรอง  พิธีการ  เบีย้เล้ียง ฯลฯ) 
     
รวมค่าใช้สอย  

รวมทัง้ส้ิน 5,000 
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ช่ือโครงการ :    1.2    สง่เสรมิศกัยภาพนกัเรยีน 
ช่ือกิจกรรม :     1.2.1  ศกึษาแหล่งเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :    ขอ้ที ่ 4 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน :    ขอ้ที ่ 1 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 1  
ลกัษณะโครงการ :      โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
ฝ่ายบริหารงานท่ีรบัผิดชอบ :    ฝ่ายบรหิารงานวชิาการ 
ผู้รบัผิดชอบ :   นางพวงทพิย ์ประจุคมน์ผล 
ระยะเวลาด าเนินการ :  ภาคเรยีนที ่ 1 
งบประมาณ :   4,000  บาท 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………. 
1. หลกัการและเหตุผล 
  การพฒันาส่งเสรมิให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้อย่างเต็มศกัยภาพ และมคีุณภาพนัน้ นอกจากจะต้องจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอน เพือ่พฒันาความเป็นเลศิตามกลุ่มสาระการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารทีห่ลากหลายแลว้
ยงัจ าเป็นตอ้งจดักจิกรรมต่าง ๆ ร่วมกนัในระหว่างกลุ่มสาระการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องในลกัษณะทีเ่ป็นการ
สรรหาก าลงัเพือ่เป็นการร่วมกนัคดิ วางแผน และปฏบิตัริ่วมกนัระหว่างผูส้อน ผูป้กครอง นกัเรียน รวมทัง้
ผูเ้กีย่วขอ้งทีม่สีว่นร่วมรบัผดิชอบในการจดัการศกึษา โดยเน้นการพฒันาคุณภาพนกัเรยีนเป็นส าคญั เป็น
การส่งเสรมิ และพฒันาศกัยภาพ และต่อยอดการเรยีนรู้ของนักเรยีนให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของ
หลกัสตูรใหม้คีุณภาพยิง่ขึน้ 
 การจดักิจกรรมตามโครงการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน อย่างต่อเนื่องนัน้ กลุ่ม
บรหิารวชิาการ มคีวามเชื่อว่า เป็นการจดักจิกรรมเพื่อพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนทุก ๆ ดา้น อย่างเป็นระบบ 
และครบวงจรและเป็นการยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีน และสนับสนุนความเป็นเลิศสู่
สากลอกีดว้ย 

 

2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพือ่สง่เสรมิการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูเ้ตม็ศกัยภาพ   
2.2 เพือ่เปิดโอกาสทางการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย จากแหล่งเรยีนรูภ้ายนอก 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชงิปรมิาณ  
นกัเรยีนรอ้ยละ 50 ไดร้่วมกจิกรรมศกึษาแหล่งเรยีนรูศู้นยว์ทิยาศาสตร์ 

3.2 เชงิคุณภาพ  
3.2.1 นกัเรยีนไดร้บัการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ  
3.2.2 เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดศ้กึษาจากแหล่งเรยีนรูภ้ายนอก 
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4. กิจกรรม/วิธีด าเนินการและงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ อดุหนุน อ่ืน 
ๆ  

1 
2 
3 
4 
5 
6 

ศกึษาโครงการ/วางแผนการ
ด าเนินงาน 
เขยีนกจิกรรมเพือ่เสนอขออนุมตั ิ
แต่งตัง้กรรมการผูร้บัผดิชอบ 
ศกึษาแหล่งเรยีนรู้ 
ประเมนิความพงึพอใจ 
สรุป/รายงานผล 

- 
- 
- 

4,000 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

ภาคเรยีนที ่
1 

นางพวงทพิย ์ประจุคมน์
ผล 

 
 

คณะกรรมการตามค าสัง่ 
คณะกรรมการตามค าสัง่ 
นางพวงทพิย ์ประจุคมน์
ผล 

รวม 4,000 -  
 
5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่าเป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีวดัและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ใน
การประเมิน 

นกัเรยีนศกึษาแหล่งเรยีนรูศู้นย์
วทิยาศาสตร ์

รอ้ยละ 50 นบัจ านวน บญัชลีงทะเบยีน 

นกัเรยีนเขา้ร่วมกจิกรรมของศูนย์
วทิยาศาสตร ์และน าไปปรบัใชใ้หเ้กดิ
ประโยชน์ 

รอ้ยละ 50 สงัเกต 
ตรวจแบบบนัทกึ 

แบบสงัเกต 
แบบบนัทกึกจิกรรม 

นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจในการศกึษา
แหล่งเรยีนรูแ้ละการร่วมกจิกรรมของ
ศูนยว์ทิยาศาสตร ์

รอ้ยละ 80 สอบถาม 
ความคดิเหน็ 

แบบสอบถามความ
พงึพอใจ 

 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั  

6.1 นกัเรยีนไดร้บัการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ  
6.2 นกัเรยีนไดศ้กึษาเรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูภ้ายนอก 
6.3 นกัเรยีนพงึพอใจและมเีจตคตทิีด่ตี่อวชิาวทิยาศาสตร ์ 
  
 

    ผูเ้สนอโครงการ ผูอ้นุมตัโิครงการ 



63 

 
ลงชื่อ        พชัรี  ภนูฤมิต  ลงชื่อ กญัญพิ์ดา  จงคง 
             (นางพชัร ี ภูนฤมติ)         (นางกญัญ์พดิา  จงคง)                      
       หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานวชิาการ  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการสง่เสรมิศกัยภาพนักเรยีน 
กจิกรรม ศกึษาแหล่งเรยีนรูศู้นยว์ทิยาศาสตร์ 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

ค่าวสัด ุ
     
     
รวมค่าวสัด ุ  
  
ค่าครภุณัฑ์ 
     
รวมค่าครภุณัฑ์  
ค่าใช้สอย (รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงบริการ  การรบัรอง  พิธีการ  เบีย้เล้ียง ฯลฯ) 
1 ค่าพาหนะ   3,000 
2 ค่าเขา้ร่วมกจิกรรม   1,000 
รวมค่าใช้สอย  

รวมทัง้ส้ิน 4,000 
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ช่ือโครงการ :  1.2    สง่เสรมิศกัยภาพนกัเรยีน 
ช่ือกิจกรรม :    1.2.2  เปิดบา้นวชิาการ 
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :  ขอ้ที ่ 2 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน :  ขอ้ที ่ 1 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 1 
ลกัษณะของโครงการ :   โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง     
ฝ่ายบริหารท่ีรบัผิดชอบ :  บรหิารงานวชิาการ       
ผู้รบัผิดชอบ :     1) นางพชัร ีภูนฤมติ  2) ครทูุกกลุ่มสาระ 
ระยะเวลาด าเนินการ :  ธนัวาคม  2565  -  เมษายน  2566   
งบประมาณ :    12,000 บาท 
.............................................................................................................................................................
........ 
1. หลกัการและเหตุผล 
 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนเป็นกระบวนการที่ส าคญัที่สุด ในการจดักิจกรรมการเรยีนรู้  
เพื่อเสรมิสร้าง พฒันา หล่อหลอม ปลูกฝังให้เยาวชนที่เขา้รบัการศกึษา มลีกัษณะที่พงึประสงค์ตามที่
หลกัสตูรตอ้งการ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสม 
แ ล ะ มี ก า ร 
บูรณาการระหว่างกลุ่มสาระฯ และมุ่งเน้นให้นักเรยีนมสี่วนร่วมลงมอืปฏบิตั ิ สามารถหาค าตอบและหา
ความรูต้่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเองอย่างต่อเนื่อง  จงึจะท าใหก้ารจดัการเรยีนการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย 
ที่ต้องการและสามารถพฒันานักเรยีนไดต้ามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายของหลกัสูตรที่ก าหนดไว ้กลุ่ม
บรหิารงานวชิาการไดเ้ลง็เหน็ถงึความความส าคญัในการส่งเสรมิและพฒันาการจดัการเรยีนการสอนใหม้ี
ประสทิธภิาพ โดยมุ่งส่งเสรมิในทุก ๆ ดา้น และส่งเสรมิสนับสนุนการจดัการเรยีนการสอนทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรูใ้หม้ปีระสทิธภิาพสงูสุดเพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทุกกลุ่มสาระการเรยีนรูใ้หส้งูขึน้ 
 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพือ่เผยแพร่ผลงานของนกัเรยีนและครสูู่ชุมชน 
2.2 เพือ่เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดแ้สดงความรูค้วามสามารถดา้นต่าง ๆ  
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชงิปรมิาณผลผลติ (Outputs) 
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3.1.1 ทุกกลุ่มสาระมผีลงาน Best  practice น าเสนอในงานนิทรรศการทางวชิาการของ 
 โรงเรยีน 

3.2 เชงิคุณภาพผลลพัธ ์(Outcomes)  
3.2.1 ผูเ้ขา้ชมมคีวามพงึพอใจต่อการจดันิทรรศการรอ้ยละ 80 

 
4. กิจกรรม/วิธีด าเนินการและงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รบัผิดชอบ 

อดุหนุน อ่ืน ๆ  
1. 1. ขัน้เตรยีมการ 

   - ประสานงานทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
จดัเตรยีมผลงาน Best  practice   
   - ประชุมปรกึษาหารอืวางแผนการจดั
นิทรรศการ 

 
- 

 
- 

ธ.ค. 2565 หน.กลุ่มบรหิาร
วชิาการ 
ครผููส้อนทุกคน 

 2. ขัน้ด าเนินการ 
   - ประสานหน่วยงานต่าง ๆ  
   - เชญิโรงเรยีนในเขตพืน้ทีบ่รกิารร่วม
แขง่ขนัและร่วมงานนิทรรศการ 

- - ม.ค.- 
ก.พ.2566 

หน.กลุ่มบรหิาร
วชิาการ 
 

 3. จดันิทรรศการ 
   - กลุ่มสาระภาษาไทย 
   - กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์
   - กลุ่มสาระภาษาองักฤษ 
   - กลุ่มสาระสงัคมศกึษา 
   - กลุ่มสาระวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี
   - กลุ่มสาระการงานและอาชพี 
   - กองกลางการตอ้นรบั 

 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
2,000 
5000 

 ม.ค.2566 หน.กลุ่มบรหิาร
วชิาการ 
ครผููส้อนทุกคน 

 4. ขัน้ตดิตามและประเมนิผล 
   - จากแบบสอบถาม 

-  ม.ีค.2566 หน.กลุ่มบรหิาร
วชิาการ 

รวม 12,000 - - 
 
5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่า

เป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีวดัและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ใน
การประเมิน 

ผลผลิต  (Output)  1.แบบสอบถาม 1.แบบสอบถาม 
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ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่า

เป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีวดัและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ใน
การประเมิน 

  ทุกกลุ่มสาระมผีลงาน Best  practice  
น าเสนอในงานนิทรรศการทางวชิาการของ
โรงเรยีน 
 

 
 

 จากแบบอ 
2. ประเมนิผลการ
ปฏบิตังิาน 

2.แบบประเมนิ 

    
ผลลพัธ ์ (Outcome) 
ผูเ้ขา้ชมมคีวามพงึพอใจต่อการจดันิทรรศการ
รอ้ยละ 80 

 
รอ้ยละ 80 
 

1. ตรวจสอบจาก
การประเมนิ 

2. แบบสอบถาม 

1.  แบบทดสอบ 
2. แบบสอบถาม 

 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

6.1 นกัเรยีนและครไูดม้โีอกาสไดแ้สดงความรูค้วามสามารถ 
6.2 นกัเรยีนและครเูกดิความภาคภูมใิจ 
6.3 ชุมชนใหก้ารยอมรบัโรงเรยีนและใหก้ารสนบัสนุน 

 
 
 
 ผูเ้สนอโครงการ ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 

ลงชื่อ       พชัรี  ภนูฤมิต  ลงชื่อ  กญัญพิ์ดา  จงคง 
            (นางพชัร ี ภูนฤมติ)           (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 

             หวัหน้างานวชิาการ         ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการสง่เสรมิศกัยภาพนักเรยีน 
กจิกรรม เปิดบา้นวชิาการ 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

ค่าวสัดุ 
 - ค่าวสัดุกลุ่มสาระภาษาไทย   1,000 
 - ค่าวสัดุกลุ่มสาระคณิตศาสตร ์   1,000 
 - ค่าวสัดุกลุ่มสาระภาษาองักฤษ   1,000 
 - ค่าวสัดุกลุ่มสาระสงัคมศกึษา   1,000 
 - ค่าวสัดุกลุ่มสาระวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี
  1,000 

 - ค่าวสัดุกลุ่มสาระการงานและอาชพี   1,000 
 - ค่าวสัดุกลุ่มสาระพละศกึษา   1,000 
 - ค่าวสัดุกองกลางการตอ้นรบั   5,000 
     
รวมค่าวสัด ุ 12,000 
ค่าครุภณัฑ ์
     
รวมค่าครภุณัฑ์  
ค่าใชส้อย (รายจ่ายซึง่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร  การรบัรอง  พธิกีาร  เบีย้เลีย้ง ฯลฯ) 
     
รวมค่าใช้สอย  
รวมทัง้ส้ิน 12,000 

 
 
 
 
 
  



68 

ช่ือโครงการ :   1.3    เสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมอนัพงึประสงค์
ช่ือกิจกรรม :    1.3.1  สวดมนตท์ านองสรภญัญะสุดสปัดาห์ 
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :  ขอ้ที ่ 1 , 3 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน :  ขอ้ที ่ 1 , 2 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนท่ี :  มาตรฐานที ่ 1 
ลกัษณะโครงการ :    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง     
ฝ่ายบริหารงานท่ีรบัผิดชอบ :  กลุ่มบรหิารงานทัว่ไป 
ผู้รบัผิดชอบ :     1) นางกนกกาญจน์  พลูพพิฒัน์  2) นางธนารตัน์  พนูพพิฒัน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ :   ตลอดปีการศกึษา   
งบประมาณ :    1,000  บาท 
.............................................................................................................................................................
........     
1. หลกัการและเหตุผล   

พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542  หมวดที ่1  มาตรา 6  “มุ่งใหจ้ดัการศกึษาที่เน้น
ให้นักเรยีนเกิดการเรยีนรู้เพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจและมคีุณธรรมมี
จรยิธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชวีติ และสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมคีวามสุข “   

ดว้ยหลกัการดงักล่าวทางกลุ่มงานบรหิารงานทัว่ไปกลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม
จงึได้ด าเนินโครงการสวดมนต์ท านองสรภญัญะวนัสุดสปัดาห์ เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีนได้เรยีนรู้ พฒันา
สมาธ ิเกดิปัญญา และมคีุณธรรมจรยิธรรมน าไปใชใ้นการด าเนินชวีติ เป็นทีร่กัของบุคคลทีไ่ดพ้บเหน็ มี
ทกัษะในการอยู่ร่วมกนัในสงัคม และเหน็คุณค่าในการปฏบิตัติามหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา  

  
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพือ่ใหน้กัเรยีนน าหลกัธรรมค าสอนของศาสนาของตนมาใชใ้นการด าเนินชวีติ 
2.2 เพือ่ใหน้กัเรยีนมคีวามอ่อนน้อมถ่อมตนมากยิง่ขึน้ 
2.3 เพือ่ใหน้กัเรยีนมคีุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์มคีวามเอือ้อาทรต่อผูอ้ื่น และกตญัญกูตเวทตี่อผู้

มพีระคุณ  ยอมรบัความคดิและวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชงิปรมิาณ 

1) นกัเรยีนน าหลกัธรรมค าสอนของศาสนาของตนมาใชใ้นการด าเนินชวีติ 
2) นกัเรยีนมคีวามอ่อนน้อมถ่อมตนมากยิง่ขึน้ 
3) นกัเรยีนไทยพุทธเขา้ร่วมกจิกรรม  ครบ 100% 
 
 

       3.2 เชงิคุณภาพ 
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1) นกัเรยีนมคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามหลกัสตูรเอื้ออาทรผูอ้ื่นและกตญัญกูตเวที 
ยอมรบัความคดิและวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง 80 % 

4. กิจกรรม/วิธีด าเนินการและงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รบัผิดชอบ 

อดุหนุน อ่ืน ๆ  
1 
2 
3 
4 
5
6 

น าเสนอโครงการเพือ่ขออนุมตั ิ
เตรยีมสถานทีจ่ดักจิกรรม 
เตรยีมเอกสารทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรม 
ฝึกตวัแทนน าสวดมนต์ 
จดักจิกรรมตามโครงการ 
สรุปผลการจดักจิกรรม 

 - ตลอดปี
การศกึษา 

นางกนก
กาญจน์พลู
พพิฒัน์ 

 
นางธนารตัน์ 
พนูพพิฒัน์ 

รวม    
 
5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่าเป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีวดัและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ใน
การประเมิน 

1. การเขา้ร่วมกจิกรรมของนกัเรยีน 
2. แบบสอบถามความพงึพอใน 
 

นกัเรยีนรอ้ยละ 90
เขา้ร่วมกจิกรรม 

1 จ านวน
นกัเรยีนทีเ่ขา้
ร่วมกจิกรรม 
2 สอบถามความ
พงึพอใจ 

1 แบบสอบถาม
ความพงึพอใจ 

 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

6.1 ใหน้กัเรยีนน าหลกัธรรมค าสอนของศาสนาของตนมาใชใ้นการด าเนินชวีติ 
6.2 เพือ่ใหน้กัเรยีนมคีวามอ่อนน้อมถ่อมตนมากยิง่ขึน้ 
6.3 เพือ่ใหน้กัเรยีนมคีุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ มคีวามเอือ้อาทรต่อผูอ้ื่น และกตญัญกูตเวทตี่อผู้

มพีระคุณ ยอมรบัความคดิและวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง    
 
                       ผูเ้สนอโครงการ                                                          ผูอ้นุมตัโิครงการ 
  

ลงชื่อ       กนกกาญจน์  พลูพิพฒัน์   ลงชื่อ        กญัญพิ์ดา  จงคง 
               (นางกนกกาญจน์  พลูพพิฒัน์  )                         (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 
                            ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะ
วทิยา 
ช่ือโครงการ :    1.3    เสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมอนัพงึประสงค์
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ช่ือกิจกรรม :    1.3.2  อบรมคุณธรรม จรยิธรรมในสถานศกึษา 
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :  ขอ้ที ่ 1 , 3 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน :     ขอ้ที ่ 1 , 2 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนท่ี :  มาตรฐานที ่ 1 
ลกัษณะโครงการ :   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง     
ฝ่ายบริหารงานท่ีรบัผิดชอบ : กลุ่มบรหิารงานทัว่ไป 
ผู้รบัผิดชอบ :    1) นางธนารตัน์  พนูพพิฒัน์  2) นางกนกกาญจน์  พลูพพิฒัน์   
ระยะเวลาด าเนินการ :  พฤษภาคม  2565  -  มนีาคม  2566   
งบประมาณ :                11,000  บาท         
.............................................................................................................................................................
........ 
1. หลกัการและเหตุผล 

การจดัการศกึษาเป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพใหม้คีวามสมดุลโดยยดึหลกัผูเ้รยีนเป็นส าคญั
ที่ สุ ด  
คนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรู้และพฒันาตนเองได้ตามศกัยภาพ ควรส่งเสรมิให้ผู้เรยีนเกิดความรู้คู่
คุณธรรม มุ่งปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรมเป็นคุณลกัษณะประจ าตวัของตนไปพร้อม ๆ กบัการมีความรู้ 
ค ว า ม ส า ม า ร ถ  
เกดิศรทัธา และน าหลกัธรรมทางศาสนาเป็นหลกัในการด าเนินชวีติ เพื่อการอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข มี
ความตระหนกั รูคุ้ณค่า ร่วมกนัอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้มและเป็นคนดขีองสงัคม 

 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพือ่สง่เสรมิใหน้กัเรยีนมคีุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์8 ประการ 
2.2 เพือ่ใหน้กัเรยีนมคีวามเอือ้อาทรผูอ้ื่น และกตญัญกูตเวที 
2.3 เพือ่ใหน้กัเรยีนยอมรบัความคดิและวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง 
2.4 เพือ่ใหน้กัเรยีนตระหนกั รูคุ้ณค่า ร่วมอนุรกัษ์ และพฒันาสิง่แวดลอ้ม 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชงิปรมิาณ 

  1) นกัเรยีนมคีุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามหลกัสตูร ระดบัดมีากรอ้ยละ 90 
  2) นกัเรยีนมคีวามเอือ้อาทรผูอ้ื่น และกตญัญกูตเวท ีรอ้ยละ 90 

3) นกัเรยีนยอมรบัความคดิเหน็และวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง รอ้ยละ 90 
4) นกัเรยีนตระหนกั รูคุ้ณค่า ร่วมอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้ม รอ้ยละ 90 

3.2 เชงิคุณภาพ 
1) นกัเรยีนมคีุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามหลกัสตูร 
2) นกัเรยีนมคีวามเอือ้อาทรผูอ้ื่น และกตญัญกูตเวท ี
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3) นกัเรยีนยอมรบัความคดิเหน็และวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง 
4) นกัเรยีนตระหนกั รูคุ้ณค่า ร่วมอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้ม 

4. กิจกรรม/วิธีด าเนินการและงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รบัผิดชอบ 

อดุหนุน อ่ืน ๆ  
1 กจิกรรมสง่เสรมิคุณธรรม 

จรยิธรรมในสถานศกึษา ใหค้วามรู้
หน้าเสาธง เสยีงตามสาย และ 
กจิกรรมคาบประชุมในวนัศุกรส์ุด
สปัดาห ์  

 - ตลอดปี
การศกึษา 

นางธนารตัน์  
พนูพพิฒัน์ 
นางกนกกาญจน์ 
พลูพพิฒัน์ 
คณะกรรมการตาม
ค าสัง่ 

5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่า

เป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีวดัและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ในการ
ประเมิน 

1.นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลกัสตูร ระดบัดมีาก 
2. นักเรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่น และกตัญญู
กตเวท ี 
3. นักเรยีนมกีารยอมรบัความคดิและวฒันธรรมที่
แตกต่าง 
4. นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรกัษ์ และ
พฒันาสิง่แวดลอ้ม  
5.นักเรยีน บุคลากรในโรงเรยีน องคก์ร ชุมชน มี
ความสมัพนัธอ์นัดตี่อกนั 
6.นักเรยีนได้เรยีนรู้ด้านวฒันธรรม ประเพณีภูมิ
ปัญญาไทย ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 

90% สมัภาษณ์  
สงัเกต   
ตรวจสอบ 

1. แบบสงัเกต 
2. แบบบนัทกึพฤตกิรรม 
บั น ทึ ก ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม
กจิกรรม 

6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
นักเรยีนมคีุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ เอื้ออาทรต่อผู้อื่น กตญัญูกตเวทีต่อบุพการ ีผู้มพีระคุณ 

ยอมรบัความคดิ และวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง เพื่อการอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข รูคุ้ณค่า ร่วมอนุรกัษ์ และ
พฒันาสิง่แวดลอ้ม เป็นคนดขีองสงัคม 
          ผูเ้สนอโครงการ                                                     ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 

ลงชื่อ          ธนารตัน์  พนูพิพฒัน์ ลงชื่อ              กญัญพิ์ดา  จงคง 
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              (นางธนารตัน์  พนูพพิฒัน์)                    (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 
              หวัหน้างานคุณธรรมจรยิธรรม      ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะ
วทิยา 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 
กจิกรรมอบรมคุณธรรม จรยิธรรมในสถานศกึษา 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

ค่าวสัด ุ
1 ค่าวสัดุส านกังาน  1,000 1,000 
     

  
ค่าครภุณัฑ์ 

     
     
     

รวมค่าครภุณัฑ์  
ค่าใช้สอย (รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงบริการ  การรบัรอง  พิธีการ  เบีย้เล้ียง ฯลฯ) 

1 ค่าใชส้อย(อาหารเทีย่ง/อาหารว่าง)  7,000 7,000 
2 ค่าวทิยากร  3,000 3,000 
     
รวมค่าใช้สอย 10,000 

รวมทัง้ส้ิน 11,000 
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ช่ือโครงการ :   1.3    เสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมทีพ่งึประสงค ์
ช่ือกิจกรรม :   1.3.3  เอือ้อาทร กตญัญกูตเวท ี, วนัไหวค้ร ูวนัส าคญั  
                                                  กจิกรรมบนัทกึความด ี 
สนองยุทธศาสตรส์พฐ   :          ขอ้ที ่ 3 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน   :         ขอ้ที ่1 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 1   
ลกัษณะโครงการ :   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ฝ่ายบริหารท่ีรบัผิดชอบ : กลุ่มบรหิารงานทัว่ไป   
ผู้รบัผิดชอบ :   1) นางธชษภร  วุฒมิานพ  2) นางกนกกาญจน์ พลูพพิฒัน์  
ระยะเวลาด าเนินการ :      พฤษภาคม  2565  -  มนีาคม  2566  
งบประมาณ :                     1,000  บาท 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 
1. หลกัการและเหตุผล 

การจดัการศกึษาเป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพใหม้คีวามสมดุลโดยยดึหลกัผูเ้รยีนเป็นส าคญั
ที่ สุ ด  
คนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรู้และพฒันาตนเองได้ตามศกัยภาพ ควรส่งเสรมิให้ผู้เรยีนเกิดความรู้คู่
คุณธรรม มุ่งปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรมเป็นคุณลกัษณะประจ าตวัของตนไปพร้อม ๆ กบัการมีความรู้ 
ค ว า ม ส า ม า ร ถ  
เกดิศรทัธา และน าหลกัธรรมทางศาสนาเป็นหลกัในการด าเนินชวีติ เพื่อการอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข มี
ความตระหนกั รูคุ้ณค่า ร่วมกนัอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้มและเป็นคนดขีองสงัคม 

 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพือ่สง่เสรมิใหน้กัเรยีนมคีุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์8 ประการ 
2.2 เพือ่ใหน้กัเรยีนมคีวามเอือ้อาทรผูอ้ื่น และกตญัญกูตเวที 
2.3 เพือ่ใหน้กัเรยีนยอมรบัความคดิและวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง 
2.4 เพือ่ใหน้กัเรยีนตระหนกั รูคุ้ณค่า ร่วมอนุรกัษ์ และพฒันาสิง่แวดลอ้ม 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชงิปรมิาณ 

1) นกัเรยีนมคีุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามหลกัสตูร ระดบัดมีากรอ้ยละ 90 
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2) นกัเรยีนมคีวามเอือ้อาทรผูอ้ื่น และกตญัญกูตเวท ีรอ้ยละ 90 
3) นกัเรยีนยอมรบัความคดิเหน็และวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง รอ้ยละ 90 
4) นกัเรยีนตระหนกั รูคุ้ณค่า ร่วมอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้ม รอ้ยละ 90 

3.2 เชงิคุณภาพ 
1) นกัเรยีนมคีุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามหลกัสตูร 
2) นกัเรยีนมคีวามเอือ้อาทรผูอ้ื่น และกตญัญกูตเวท ี
3) นกัเรยีนยอมรบัความคดิเหน็และวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง 
4) นกัเรยีนตระหนกั รูคุ้ณค่า ร่วมอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้ม 

 
4. กิจกรรม/วิธีด าเนินการและงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รบัผิดชอบ 

อดุหนุน อ่ืน ๆ  
1 กจิกรรมเอือ้อาทร และกตญัญู

กตเวท ี
- กจิกรรมไหวค้รู 
- กจิกรรมวนัพอ่ – วนัแม่ 
- กจิกรรมลูกทีด่ขีองพอ่แม่ 
- กจิกรรมเพือ่นช่วยเพือ่น 

 
 
 
 

1,000 

- ม.ิย.2565 
ส.ค. 2565 
ธ.ค. 2565 

นางธชษภร วุฒมิานพ 
นางกนกกาญจน์ 
พลูพพิฒัน์ 
คณะกรรมการตามค าสัง่ 

2 กจิกรรมบนัทกึความด ี
 
 

- ม.ิย.2565 – 
ม.ีค. 2566 

นางธชษภร วุฒมิานพ 
นางกนกกาญจน์ 
พลูพพิฒัน์ 
คณะกรรมการตามค าสัง่ 

 
5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่า

เป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีวดัและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ในการ
ประเมิน 

1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลกัสตูร ระดบัดมีาก 
2. นักเรยีนมคีวามเอื้ออาทรผู้อื่น และกตญัญู
กตเวท ี 
3. นั ก เ รีย นมีก า รยอมรับ ค ว ามคิด แ ล ะ
วฒันธรรมทีแ่ตกต่าง 
4. นักเรยีนตระหนัก รูคุ้ณค่า ร่วมอนุรกัษ์ และ
พฒันาสิง่แวดลอ้ม  

90% สมัภาษณ์  
สงัเกต   
ตรวจสอบ 

1. แบบสงัเกต 
2. แบบบนัทกึ     
   พฤตกิรรม 
บั น ทึ ก ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม
กจิกรรม 
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5. นกัเรยีน บุคลากรในโรงเรยีน องคก์ร ชุมชน 
มคีวามสมัพนัธอ์นัดตี่อกนั 
6. นักเรยีนได้เรยีนรู้ด้านวฒันธรรม ประเพณี
ภูมปัิญญาไทย ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 

 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 นกัเรยีนมคีุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์เอือ้อาทรต่อผูอ้ื่น กตญัญกูตเวทตี่อบุพการ ีผูม้พีระคุณ 
ยอมรบัความคดิ และวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง เพื่อการอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข รูคุ้ณค่า ร่วมอนุรกัษ์ และ
พฒันาสิง่แวดลอ้ม เป็นคนดขีองสงัคม 
 
 
 
          ผูเ้สนอโครงการ                                                   ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 

      ลงชื่อ      ธชษภร  วฒิุมานพ       ลงชื่อ   กญัญพิ์ดา  จงคง 
                 (นางธชษภร วุฒมิานพ)                   (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 

                     งานกจิการนกัเรยีน     ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะ
วทิยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 

โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 
กจิกรรมเอือ้อาทร กตญัญกูตเวท ี, วนัไหวค้ร ูวนัส าคญั กจิกรรมบนัทกึความด ี

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

ค่าวสัด ุ
1 ไวนิล   1,000 
2 ดอกไมส้ด   
3 เทยีนพรรษา   
รวมค่าวสัด ุ 1,000 
ค่าครภุณัฑ์ 
     
     
     
รวมค่าครภุณัฑ์  
ค่าใช้สอย (รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงบริการ  การรบัรอง  พิธีการ  เบีย้เล้ียง ฯลฯ) 
     
     
     
รวมค่าใช้สอย  

รวมทัง้ส้ิน 1,000 
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ช่ือโครงการ :   1.3    เสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมอนัพงึประสงค์
ช่ือกิจกรรม :   1.3.4  วนัส าคญัทางศาสนา 
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :  ขอ้ที ่ 1 , 3 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน :    ขอ้ที ่ 1 , 2 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนท่ี :  มาตรฐานที ่ 1 
ลกัษณะโครงการ :   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง     
ฝ่ายบริหารงานท่ีรบัผิดชอบ : กลุ่มบรหิารงานทัว่ไป 
ผู้รบัผิดชอบ :    1) นางกนกกาญจน์  พลูพพิฒัน์  2) นางธนารตัน์  พนูพพิฒัน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ :   มถิุนายน 2565 –เมษายน 2566   
งบประมาณ :    2,000  บาท         
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
1. หลกัการและเหตุผล 

การจดัการศกึษาเป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพใหม้คีวามสมดุลโดยยดึหลกัผูเ้รยีนเป็นส าคญั
ที่ สุ ด  
คนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรู้และพฒันาตนเองได้ตามศกัยภาพ ควรส่งเสรมิให้ผู้เรยีนเกิดความรู้คู่
คุณธรรม มุ่งปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรมเป็นคุณลกัษณะประจ าตวัของตนไปพร้อม ๆ กบัการมีความรู้ 
ค ว า ม ส า ม า ร ถ  
เกดิศรทัธา และน าหลกัธรรมทางศาสนาเป็นหลกัในการด าเนินชวีติ เพื่อการอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข มี
ความตระหนกั รูคุ้ณค่า ร่วมกนัอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้มและเป็นคนดขีองสงัคม 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพือ่สง่เสรมิใหน้กัเรยีนมคีุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์8 ประการ 
2.2 เพือ่ใหน้กัเรยีนมคีวามเอือ้อาทรผูอ้ื่น และกตญัญกูตเวที 
2.3 เพือ่ใหน้กัเรยีนยอมรบัความคดิและวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง 
2.4 เพือ่ใหน้กัเรยีนตระหนกั รูคุ้ณค่า ร่วมอนุรกัษ์ และพฒันาสิง่แวดลอ้ม 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชงิปรมิาณ 

1) นกัเรยีนมคีุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามหลกัสตูร ระดบัดมีากรอ้ยละ 90 
2) นกัเรยีนมคีวามเอือ้อาทรผูอ้ื่น และกตญัญกูตเวท ีรอ้ยละ 90 
3) นกัเรยีนยอมรบัความคดิเหน็และวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง รอ้ยละ 90 
4) นกัเรยีนตระหนกั รูคุ้ณค่า ร่วมอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้ม รอ้ยละ 90 
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3.2 เชงิคุณภาพ 
1) นกัเรยีนมคีุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามหลกัสตูร 
2) นกัเรยีนมคีวามเอือ้อาทรผูอ้ื่น และกตญัญกูตเวท ี
3) นกัเรยีนยอมรบัความคดิเหน็และวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง 
4) นกัเรยีนตระหนกั รูคุ้ณค่า ร่วมอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้ม 

4. กิจกรรม/วิธีด าเนินการและงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รบัผิดชอบ 

อดุหนุน อ่ืน ๆ 
1 กจิกรรมวนัส าคญัทาง

ศาสนา 
-แห่เทยีนพรรษา 
-ไปวดัวนัพระ 

  
  2,000 
  2,000 

- ก.ค.2565 – 
เม.ย. 2566 

นางธนารตัน์ พนูพพิฒัน์ 
นางกนกกาญจน์พลู
พพิฒัน์ 
คณะกรรมการตามค าสัง่ 

 
5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่า

เป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีวดัและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ในการ
ประเมิน 

1.นักเรยีนมคีุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ตาม
หลกัสตูร ระดบัดมีาก 
2. นกัเรยีนมคีวามเอือ้อาทรผูอ้ื่น และกตญัญู
กตเวท ี 
3. นัก เ รียนมีการยอมรับความคิดและ
วฒันธรรมทีแ่ตกต่าง 
4. นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ 
และพฒันาสิง่แวดลอ้ม  
5.นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน องค์กร 
ชุมชน มคีวามสมัพนัธอ์นัดตี่อกนั 
6.นักเรยีนไดเ้รยีนรูด้า้นวฒันธรรม ประเพณี
ภูมปัิญญาไทย ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 

90% สมัภาษณ์  
สงัเกต   
ตรวจสอบ 

1. แบบสงัเกต 
2. แบบบนัทกึพฤตกิรรม 
บั น ทึ ก ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม
กจิกรรม 

 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 นักเรยีนมคีุณลกัษณะอันพงึประสงค์ เอื้ออาทรต่อผู้อื่น กตญัญูกตเวทีต่อบุพการ ีผู้มพีระคุณ 
ยอมรบัความคดิ และวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง เพื่อการอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข รูคุ้ณค่า ร่วมอนุรกัษ์ และ
พฒันาสิง่แวดลอ้ม เป็นคนดขีองสงัคม 
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          ผูเ้สนอโครงการ                                                        ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 

ลงชื่อ            ธนารตัน์  พนูพิพฒัน์ ลงชื่อ                กญัญพิ์ดา  จงคง 
                (นางธนารตัน์  พนูพพิฒัน์)                      (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 

              หวัหน้างานคุณธรรมจรยิธรรม       ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะ
วทิยา 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 
กจิกรรมวนัส าคญัทางศาสนา 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

ค่าวสัด ุ
1 ดอกไมส้ด   500 
2 เทยีนพรรษา   500 
3 ชุดปัจจยัไทยทาน   500 
4 ค่ายานพาหนะการเดนิทาง   500 
รวมค่าวสัด ุ 2,000 
ค่าครภุณัฑ์ 
รวมค่าครภุณัฑ์  
ค่าใช้สอย (รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงบริการ  การรบัรอง  พิธีการ  เบีย้เล้ียง ฯลฯ) 
     
     
รวมค่าใช้สอย - 

รวมทัง้ส้ิน 2,000 
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ช่ือโครงการ :   1.3    เสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมอนัพงึประสงค์
ช่ือกิจกรรม :   1.3.5  โครงงานคุณธรรม 
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :  ขอ้ที ่ 1 , 3 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน :    ขอ้ที ่ 1 , 2 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนท่ี :  มาตรฐานที ่ 1 
ลกัษณะโครงการ :   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง     
ฝ่ายบริหารงานท่ีรบัผิดชอบ : กลุ่มบรหิารงานทัว่ไป 
ผู้รบัผิดชอบ :     นางกนกกาญจน์  พลูพพิฒัน์   
ระยะเวลาด าเนินการ :  ตลอดปีการศกึษา   
งบประมาณ :    1,000  บาท            
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 
1. หลกัการและเหตุผล   

พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542  หมวดที ่1  มาตรา  6  “มุ่งใหจ้ดัการศกึษาทีเ่น้น
ให้นักเรยีนเกิดการเรยีนรู้เพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจและมคีุณธรรมมี
จรยิธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชวีติ และสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมคีวามสุข 

ดว้ยหลกัการดงักล่าวทางกลุ่มงานบรหิารงานทัว่ไปกลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม
จงึได้ด าเนินโครงงานคุณธรรมเพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีนได้เรยีนรู้ความรบัผดิชอบมคีวามซื่อสตัย์ มคีวาม
กตญัญกูตเวท ีมคีวามเมตตา โอบออ้มอาร ีและไม่เหน็แก่ตวั มคีวามประหยดัและใชท้รพัยากรอย่างคุ้มค่า 
มคีุณธรรมจรยิธรรมน าไปใชใ้นการด าเนินชวีติ เป็นทีร่กัของบุคคลทีไ่ดพ้บเหน็ มทีกัษะในการอยู่ร่วมกนั
ในสงัคม และเหน็คุณค่าในการปฏบิตัติามหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา   
 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพือ่ใหน้กัเรยีนน าหลกัธรรมค าสอนของศาสนาของตนมาใชใ้นการด าเนินชวีติ 
2.2 เพือ่ใหน้กัเรยีนมคีวามอ่อนน้อมถ่อมตนมากยิง่ขึน้ 
2.3 เพือ่ใหน้กัเรยีนมคีวามรบัผดิชอบ 
2.4 เพือ่ใหน้กัเรยีนกตญัญกูตเวทตี่อผูม้พีระคุณ ยอมรบัความคดิและวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เชงิปรมิาณ 

1) นกัเรยีนน าหลกัธรรมค าสอนของศาสนาของตนมาใชใ้นการด าเนินชวีติ 
2) นกัเรยีนมคีวามอ่อนน้อมถ่อมตนมากยิง่ขึน้ 
3) นกัเรยีนไดเ้ขา้ร่วมโครงงานคุณธรรม  80% 
 
 

  3.2 เชงิคุณภาพ 
1) นกัเรยีนมคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามหลกัสตูร 
2) เอือ้อาทรผูอ้ื่นและกตญัญกูตเวทยีอมรบัความคดิและวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง 

4. กิจกรรม/วิธีด าเนินการและงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รบัผิดชอบ 

อดุหนุน อ่ืน ๆ 

1 
2 
3 
4 
5 

น าเสนอโครงการเพือ่ขออนุมตั ิ
ประชุมคณะกรรมการนกัเรยีนเพือ่ให้
ความรู ้
เขยีนโครงงานและน าเสนอ 
ด าเนินกจิกรรมตามโครงงาน 
สรุปผลการจดักจิกรรม 

1,000 - ตลอดปี
การศกึษา 

นางกนกกาญจน์ 
พลูพพิฒัน์ 

 
นางธนารตัน์ 
พนูพพิฒัน์ 

รวม 1,000   
 
5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่าเป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีวดัและประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช้ใน
การประเมิน 

1. การเขา้ร่วมกจิกรรมของนกัเรยีน 
2. แบบสอบถามความพงึพอใน 
3. ผลงานจากโครงงาน (การ
น าเสนอ) 
 

70% 1. จ านวนนกัเรยีนทีเ่ขา้
ร่วมกจิกรรม 
2. สอบถามความพงึพอใจ 

1. แบบสอบถาม
ความพงึพอใจ 
2. แบบใหค้ะแนน
รบูกิ 

 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

6.1 ใหน้กัเรยีนน าหลกัธรรมค าสอนของศาสนาของตนมาใชใ้นการด าเนินชวีติ 
6.2 เพือ่ใหน้กัเรยีนมคีวามอ่อนน้อมถ่อมตนมากยิง่ขึน้ 
6.3 ใหน้กัเรยีนมคีวามรบัผดิชอบงานทีม่อบหมายมากขึน้ 
6.4 นกัเรยีนมคีวามกตญัญกูตเวทตี่อผูม้พีระคุณ ยอมรบัความคดิและวฒันธรรมที ่แตกต่าง 
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 ผูเ้สนอโครงการ                                               ผูอ้นุมตัโิครงการ 
  

    ลงชื่อ       กนกกาญจน์  พลูพิพฒัน์        ลงชื่อ       กญัญพิ์ดา  จงคง 
                   (นางกนกกาญจน์  พลูพพิฒัน์)                     (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 
                          ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมและค่านิยมอนัพงึประสงค์ 
กจิกรรมโครงงานคุณธรรม 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

ค่าวสัด ุ
1 กระดาษชนิดต่าง ๆ 5 โหล 120 1,000 
2 ฟิวเจอรบ์อรด์ 3  แผ่น 150 
3 ปากกาเคม ี(หลากส)ี 2 โหล 100 
4 ป้ายไวนิว 1 350 
5 ของรางวลั 3 300 
รวมค่าวสัด ุ 1,000 
ค่าครภุณัฑ์ 
 -    
     
     
รวมค่าครภุณัฑ์  
ค่าใช้สอย (รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงบริการ  การรบัรอง  พิธีการ  เบีย้เล้ียง ฯลฯ) 
     
     
     
รวมค่าใช้สอย  

รวมทัง้ส้ิน 1,000 
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ช่ือโครงการ :   1.4    สง่เสรมิสุขภาพ 
ช่ือกิจกรรม :   1.4.1  กฬีาภายในสายสมัพนัธ์ 
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :     ขอ้ที ่ 2 , 4 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน :    ขอ้ที ่ 1 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนท่ี :  มาตรฐานที ่ 1 
ลกัษณะโครงการ :   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง         
ฝ่ายบริหารท่ีรบัผิดชอบ :  บรหิารงานทัว่ไป      
ผู้รบัผิดชอบ :    1) นางธชษภร  วุฒมิานพ  2) นางกนกกาญจน์  พลูพพิฒัน์   
ระยะเวลาด าเนินการ :     พฤศจกิายน  2564  -  มนีาคม  2565 
งบประมาณ :    1,000  บาท 
...................................................................................................………………………………...............
.............. 
1. หลกัการและเหตุผล 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสงัคม เทคโนโลย ีและสิง่แวดล้อม ท าให้มคีวามเสี่ยงต่อภยั
สุขภาพ เสีย่งต่อการตดิเชือ้โรค ภยัอนัตรายต่าง ๆ ในชวีติประจ าวนั เดก็ เยาวชนจ านวนไม่น้อย ทีป่่วยเป็น
โรคป้องกนัได ้โดยเฉพาะการเจบ็ป่วยเกดิจากพฤตกิรรมสุขภาพไม่เหมาะสม เช่น การรบัประทานอาหาร
ที่ ไ ม่ ส ะ อ า ด  
ไม่เหมาะสม อาหารปนเป้ือน และการออก าลงักายน้อย ท าให้เป็นโรคอ้วน มโีรคแทรกซ้อน ความดนั
โลหติสูง เบาหวาน ความเครยีดจากปัญหาต่าง ๆ ท าให้มปัีญหาสุขภาพจติ การเจบ็ป่วย และการเกิด
ปัญหาน้อยลงหากทุกคนมพีฤตกิรรมสุขภาพที่ถูกต้อง มกีารปฏบิตัตินในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง 
เ ป็ น ป ร ะ จ า  สุ ข นิ สั ย  
การปลูกฝังเสรมิสร้างพฤตกิรรมสุขภาพในวยัเดก็และเยาวชน มคีวามส าคญัยิง่ เดก็จะเจรญิเตบิโตเป็น
ผู้ ใ ห ญ่   
มสีุขภาพสมบูรณ์ แขง็แรง พฒันาการสมวยั สง่ผลต่อการเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ เดก็มคีวามรู ้ความเขา้ใจ  
เจตคตทิีด่ ีเพือ่ใหเ้กดิความยัง่ยนื และสุขนิสยัทีด่ ี
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพือ่ใหเ้กดิสุขนิสยัทีด่ใีนการปฏบิตัติน 
2.2 เพือ่ใหม้สีุขภาพดทีัง้ทางดา้นร่างกายและจติใจ เจรญิเตบิโตตามวยั 
2.3 เพือ่ใหเ้ป็นผูม้สีมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 
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2.3 เพือ่ใหส้ามารถป้องกนัตนเองจากสิง่เสพตดิ และหลกีเลีย่งจากความเสีย่งต่อความรุนแรง 
2.4 เหน็คุณค่าและความภาคภูมใิจในตนเอง มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีและอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นอย่างมี

ความสุข 
3. เป้าหมาย 

3.1 ผลผลติ  (Outputs) 
1) นกัเรยีนมสีว่นร่วมในกจิกรรมดงักล่าว 
2) นกัเรยีนสุขภาพด ีร่างกายแขง็แรง และสุขภาพจติด ี
3) นกัเรยีนเกดิความสามคัค ีสนุกสนาน 
 

3.2 ผลลพัธ ์ (Outcomes)   
1) นกัเรยีนเขา้ร่วมกจิกรรม 100 % 
2) นกัเรยีนมสีุขภาพกายและสุขภาพจติด ี
3) นกัเรยีนมคีวามสุข และมคีวามสามคัคใีนหมู่คณะ 

4. การด าเนินงานและงบประมาณ 

ท่ี 
กิจกรรม/รายละเอียด
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ ตอบแทน 
ใช้สอย 

วสัด ุ อ่ืน ๆ 

1. กจิกรรมที ่ 2  
กจิกรรมการแขง่ขนักฬีา
ภายในสายสมัพนัธน้์องพี่ 

- 
 

1,000 - ภาคเรยีนที ่2 
ปีการศกึษา 

2565 

นางธชษภร วุฒิ
มานพ 
คณะกรรมการตาม
ค าสัง่ 

หมายเหตุ :  ขอถวัจ่ายทุกรายการ 
 
5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
(ปริมาณ,คณุภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต  (Output) 
1. นกัเรยีนเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. นกัเรยีนมสีุขภาพด ีร่างกายแขง็แรง 
3. นกัเรยีนมคีวามสนุกสนาน 

 
1. สอบถาม 
     

 
1. แบบสอบถาม 

 
 

ผลลพัธ ์ (Outcome) 
1. นกัเรยีนเขา้ร่วมกจิกรรม  90 % 
2. นกัเรยีนมคีวามสนุกสนาน สามคัค ี

 
1. สอบถาม 
 

 
1. แบบสอบถาม 
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6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
6.1 นกัเรยีนมสีุขภาพสมบูรณ์ แขง็แรง ทัง้ร่างกายและจติใจ 
6.2 นกัเรยีนมคีวามสนุกสนาน มนี ้าใจนกักฬีา มคีวามสามคัคใีนหมู่คณะ 
 

         ผูเ้สนอโครงการ                                                        ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 

ลงชื่อ           ธชษภร  วฒิุมานพ ลงชื่อ                กญัญพิ์ดา  จงคง 
                  (นางธชษภร  วุฒมิานพ)                                    (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 
                      งานกจิการนกัเรยีน              ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะ
วทิยา 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการสง่เสรมิสุขภาพ  
กจิกรรมกฬีาภายในสายสมัพนัธ์ 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

ค่าวสัด ุ
1 อุปกรณ์กฬีา  

  
1,000 

2 ของรางวลั 
  

     
รวมค่าวสัด ุ 1,000 
ค่าครภุณัฑ์ 
    - 
รวมค่าครภุณัฑ์  
ค่าใช้สอย (รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงบริการ  การรบัรอง  พิธีการ  เบีย้เล้ียง ฯลฯ) 
     
รวมค่าใช้สอย  

รวมทัง้ส้ิน 1,000 
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ช่ือโครงการ :    1.4     สง่เสรมิสุขภาพ 
ช่ือกิจกรรม :    1.4.2  กจิกรรมนนัทนาการ 
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :  ขอ้ที ่ 2 , 4 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน :    ขอ้ที ่ 1 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนท่ี :  มาตรฐานที ่ 1 
ลกัษณะโครงการ :   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง         
ฝ่ายบริหารท่ีรบัผิดชอบ :  บรหิารงานทัว่ไป      
ผู้รบัผิดชอบ :     1) นางธชษภร  วุฒมิานพ  2) นางกนกกาญจน์  พลูพพิฒัน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ :   กรกฎาคม  2565  -  มนีาคม  2566 
งบประมาณ :   - ไม่ม ี- 
...................................................................................................……………………………..................
................ 
1. หลกัการและเหตุผล 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสงัคม เทคโนโลย ีและสิง่แวดล้อม ท าให้มคีวามเสี่ยงต่อภยั
สุขภาพ เสีย่งต่อการตดิเชือ้โรค ภยัอนัตรายต่าง ๆ ในชวีติประจ าวนั เดก็ เยาวชนจ านวนไม่น้อย ทีป่่วยเป็น
โรคป้องกนัได ้โดยเฉพาะการเจบ็ป่วยเกดิจากพฤตกิรรมสุขภาพไม่เหมาะสม เช่น การรบัประทานอาหาร
ที่ ไ ม่ ส ะ อ า ด  
ไม่เหมาะสม อาหารปนเป้ือน และการออก าลงักายน้อย ท าให้เป็นโรคอ้วน มโีรคแทรกซ้อน ความดนั
โลหติสูง เบาหวาน ความเครยีดจากปัญหาต่าง ๆ ท าให้มปัีญหาสุขภาพจติ การเจบ็ป่วย และการเกิด
ปัญหาน้อยลงหากทุกคนมพีฤตกิรรมสุขภาพที่ถูกต้อง มกีารปฏบิตัตินในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง 
เ ป็ น ป ร ะ จ า  สุ ข นิ สั ย  
การปลูกฝังเสรมิสร้างพฤตกิรรมสุขภาพในวยัเดก็และเยาวชน มคีวามส าคญัยิง่ เดก็จะเจรญิเตบิโตเป็น
ผู้ ใ ห ญ่   
มสีุขภาพสมบูรณ์ แขง็แรง พฒันาการสมวยั สง่ผลต่อการเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ เดก็มคีวามรู ้ความเขา้ใจ  
เจตคตทิีด่ ีเพือ่ใหเ้กดิความยัง่ยนื และสุขนิสยัทีด่ ี
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2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพือ่ใหเ้กดิสุขนิสยัทีด่ใีนการปฏบิตัติน 
2.2 เพือ่ใหม้สีุขภาพดทีัง้ทางดา้นร่างกายและจติใจ เจรญิเตบิโตตามวยั 
2.3 เพือ่ใหเ้ป็นผูม้สีมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 
2.4 เพือ่ใหส้ามารถป้องกนัตนเองจากสิง่เสพตดิ และหลกีเลีย่งจากความเสีย่งต่อความรุนแร 
2.5 เหน็คุณค่าและความภาคภูมใิจในตนเอง มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีและอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นอย่างมี

ความสุข 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 ผลผลติ  (Outputs)    

1) นกัเรยีนมสีว่นร่วมในกจิกรรมดงักล่าว 
2) นกัเรยีนสุขภาพด ีร่างกายแขง็แรง และสุขภาพจติด ี
3) นกัเรยีนเกดิความสามคัค ีสนุกสนาน 

3.2 ผลลพัธ ์ (Outcomes)   
1) กเรยีนเขา้ร่วมกจิกรรม 100% 
2) นกัเรยีนมสีุขภาพกายและสุขภาพจติด ี
3) นกัเรยีนมคีวามสุข และมคีวามสามคัคใีนหมู่คณะ 
 

4. การด าเนินงานและงบประมาณ 

ท่ี 
กิจกรรม/รายละเอียด
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ตอบ
แทน 
ใช้สอย 

วสัด ุ
อ่ืน 
ๆ 

1 กจิกรรมที ่1  
การออกก าลงักายตอน
เยน็(ศุกรก์ายสบายใจ
ขยบักาย ตามจงัหวะ ) 

   17 ม.ิย. 
2565 

- 
1 ก.พ. 2566 

นางธชษภร วุฒมิานพ 
นางกนกกาญจน์  พลู
พพิฒัน์ 
นายณฏัฐ์ภเสฐ  ควรร าพงึ 

หมายเหตุ :  ขอถวัจ่ายทุกรายการ 
งบประมาณ   

1. งบประมาณทัง้หมด  จ านวน  -  บาท 
1.1 จากงบเงนิอุดหนุนรายหวั  จ านวน  -  บาท 

2. การเบกิจ่าย 
2.1 ตลอดปีการศกึษา 
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5. การประเมินผล 
ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 

(ปริมาณ,คณุภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต  (Output) 
1. นกัเรยีนเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. นกัเรยีนมสีุขภาพด ีร่างกายแขง็แรง 
3. นกัเรยีนมคีวามสนุกสนาน 

 
1. สอบถาม 
     

 
1. แบบสอบถาม 

 
 

ผลลพัธ ์ (Outcome) 
1. นกัเรยีนเขา้ร่วมกจิกรรม  90 % 
2. นกัเรยีนมคีวามสนุกสนาน สามคัค ี

 
1. สอบถาม 
 

 
1. แบบสอบถาม 
 

 
 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

7.1 นกัเรยีนมสีุขภาพสมบูรณ์ แขง็แรง ทัง้ร่างกายและจติใจ 
7.2 นกัเรยีนมคีวามสนุกสนาน มนี ้าใจนกักฬีา มคีวามสามคัคใีนหมู่คณะ 

 
 
 
      ผูเ้สนอโครงการ       ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 

    ลงชื่อ      ธชษภร  วฒิุมานพ         ลงชื่อ       กญัญพิ์ดา  จงคง 
                  (นางธชษภร  วุฒมิานพ)                                     (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 
                     งานกจิการนกัเรยีน              ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะ
วทิยา 
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ช่ือโครงการ :    1.4    สง่เสรมิสุขภาพ  
ช่ือกิจกรรม :    1.4.3  สรา้งประสบการณ์ทีด่ ีสรา้งจติใจทีเ่ขม้แขง็  

         สรา้งภูมคิุม้กนัจากภยัยาเสพตดิ 
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :  ขอ้ที ่ 2 , 4 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน :     ขอ้ที ่ 1 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนท่ี :  มาตรฐานที ่ 1 
ลกัษณะโครงการ :    โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง         
ฝ่ายบริหารท่ีรบัผิดชอบ :  บรหิารงานทัว่ไป    
ผู้รบัผิดชอบ :    1) นางธชษภร  วุฒมิานพ  2) นายณฐัดนัย สายวจิติร 
ระยะเวลาด าเนินการ :   พฤษภาคม  2565  -  มนีาคม  2566 
งบประมาณ :    1,000  บาท 
...................................................................................................………………………………...............
................ 
1. หลกัการและเหตุผล 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสงัคม เทคโนโลย ีและสิง่แวดล้อม ท าให้มคีวามเสี่ยงต่อภยั
สุขภาพ เสีย่งต่อการตดิเชือ้โรค ภยัอนัตรายต่าง ๆ ในชวีติประจ าวนั เดก็ เยาวชนจ านวนไม่น้อย ทีป่่วยเป็น
โรคป้องกนัได ้โดยเฉพาะการเจบ็ป่วยเกดิจากพฤตกิรรมสุขภาพไม่เหมาะสม เช่น การรบัประทานอาหาร
ที่ ไ ม่ ส ะ อ า ด  
ไม่เหมาะสม อาหารปนเป้ือน และการออก าลงักายน้อย ท าให้เป็นโรคอ้วน มโีรคแทรกซ้อน ความดนั
โลหติสูง เบาหวาน ความเครยีดจากปัญหาต่าง ๆ ท าให้มปัีญหาสุขภาพจติ การเจบ็ป่วย และการเกิด
ปัญหาน้อยลงหากทุกคนมพีฤตกิรรมสุขภาพที่ถูกต้อง มกีารปฏบิตัตินในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อ ง 
เ ป็ น ป ร ะ จ า  สุ ข นิ สั ย  
การปลูกฝังเสรมิสร้างพฤตกิรรมสุขภาพในวยัเดก็และเยาวชน มคีวามส าคญัยิง่ เดก็จะเจรญิเตบิโตเป็น
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ผู้ ใ ห ญ่   
มสีุขภาพสมบูรณ์ แขง็แรง พฒันาการสมวยั สง่ผลต่อการเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ เดก็มคีวามรู ้ความเขา้ใจ  
เจตคตทิีด่ ีเพือ่ใหเ้กดิความยัง่ยนื และสุขนิสยัทีด่ ี
 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพือ่ใหเ้กดิประสบการณ์ทีด่สีรา้งภูมคิุม้กนัทีด่แีละมสีุขนิสยัทีด่ใีนการปฏบิตัติน 
2.2 เพือ่ใหม้สีุขภาพดทีัง้ทางดา้นร่างกายและจติใจ เจรญิเตบิโตตามวยั 
2.3 เพือ่ใหเ้ป็นผูม้สีมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 
2.4 เพื่อใหส้ามารถป้องกนัตนเองจากสิง่เสพตดิ การใชร้ถใชถ้นน  และหลกีเลีย่งจากความเสีย่ง

ต่อความรุนแรง 
2.5 เห็นคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเอง มีมนุษยสมัพนัธ์ที่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี

ความสุข 
 
 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 ผลผลติ  (Outputs)    

1) นกัเรยีนมสีว่นร่วมในกจิกรรมดงักล่าว 
2) นกัเรยีนสุขภาพด ีร่างกายแขง็แรง และสุขภาพจติด ี
3) นกัเรยีนเกดิความสามคัค ีสนุกสนาน 

3.2 ผลลพัธ ์ (Outcomes)   
1) นกัเรยีนเขา้ร่วมกจิกรรม 100 % 
2) นกัเรยีนมสีุขภาพกายและสุขภาพจติด ี
3) นกัเรยีนมคีวามสุข และมคีวามสามคัคใีนหมู่คณะ 
 

4. การด าเนินงานและงบประมาณ 

ท่ี 
กิจกรรม/รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินกา

ร 
ผู้รบัผิดชอบ 

ตอบ
แทน 
ใช้สอย 

วสัด ุ
อ่ืน 
ๆ 

1 กจิกรรมสรา้งจติใจทีเ่ขม้แขง็  
 - สวดมนตใ์นวนัศุกร ์ 
 - ประชุมประจ าสปัดาห ์
 - เฝ้าระวงัภยัจากยาเสพตดิ 

1,000 -   

ตลอดปี
การศกึษา 

ครกูนกกาญจน์  พลู
พพิฒัน์ 
ครธูชษภร  วุฒมิานพ 
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ท่ี 
กิจกรรม/รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินกา

ร 
ผู้รบัผิดชอบ 

ตอบ
แทน 
ใช้สอย 

วสัด ุ
อ่ืน 
ๆ 

2 กิจกรรมสร้างประสบการณ์  
ใหค้วามรูเ้พื่อสร้างภูมคิุ้มกนั
จากภยัรอบควั 
 - ภยับนทอ้งถนน 
 - ภยัจากสารเสพตดิ 

  

ตลอดปี
การศกึษา 

ครณูฐัดนัย  สายวจิติร 
ครธูชษภร  วุฒมิานพ 
ครหูวัหน้ากลุ่มสาระ 

3 กจิกรรมสรา้งสุขภาพที
แขง็แรงและมสีุนทรยีภาพ 
กจิกรรมที ่1  
 - ขยบักายสบายชวีา 
 - กฬีาตามชอบ   
กจิกรรมที2่ 
 - ดนตรทีีฉ่นัชอบ 
 - บนัเทงิเรงิใจ 

  ตลอดปี
การศกึษา 

ครณูฐัดนัย  สายวจิติร 
ครธูชษภร  วุฒมิานพ 
นางกนกกาญจน์  พลู
พพิฒัน์ 
 

4 เผยแพร่ความรูสู้น่กัเรยีน   
จากองคก์รภายนอก 
1 ต ารวจ 1 โรงเรยีน 
ส านกังานอยัการ 
กกต 

   ครณูฐัดนัย  สายวจิติร 
ครธูชษภร  วุฒมิานพ 
นางกนกกาญจน์  พลู
พพิฒัน์ 
 

หมายเหตุ :  ขอถวัจ่ายทุกรายการ 
 
5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
(ปริมาณ,คณุภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต  (Output) 
1. นกัเรยีนเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. นกัเรยีนมสีุขภาพด ีร่างกายแขง็แรง 
3. นกัเรยีนมคีวามสนุกสนาน 

 
1. สอบถาม 
     

 
1. แบบสอบถาม 

 
 

ผลลพัธ ์ (Outcome) 
1. นกัเรยีนเขา้ร่วมกจิกรรม  90 % 
2. นกัเรยีนมคีวามสนุกสนาน สามคัค ี

 
1. สอบถาม 
 

 
1. แบบสอบถาม 
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6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
6.1 นกัเรยีนมสีุขภาพสมบูรณ์ แขง็แรง ทัง้ร่างกายและจติใจ 
6.2 นกัเรยีนมคีวามสนุกสนาน มนี ้าใจนกักฬีา มคีวามสามคัคใีนหมู่คณะ 

 
 
 
         ผูเ้สนอโครงการ        ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 

   ลงชื่อ        ธชษภร  วฒิุมานพ         ลงชื่อ     กญัญพิ์ดา  จงคง 
                  (นางธชษภร    วุฒมิานพ)                                    (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 
                       งานกจิการนกัเรยีน              ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะ
วทิยา 
 
 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการสง่เสรมิสุขภาพ 
กจิกรรมสรา้งประสบการณ์ทีด่ ีสรา้งจติใจทีเ่ขม้แขง็ สรา้งภูมคิุม้กนัจากภยัยาเสพตดิ 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

ค่าวสัด ุ
1.     
     
     
     

  
ค่าครภุณัฑ์ 
    -- 
รวมค่าครภุณัฑ์ -- 
ค่าใช้สอย (รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงบริการ  การรบัรอง  พิธีการ  เบีย้เล้ียง ฯลฯ) 
1 ค่ารบัรองวทิยากร   1,000 
2 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม    - 
รวมค่าใช้สอย  

รวมทัง้ส้ิน 1,000 
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ช่ือโครงการ :    1.4    สง่เสรมิสุขภาพ 
ช่ือกิจกรรม :    1.4.4  พฒันางานโภชนาการ 
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :           ขอ้ที ่ 4 
สนองกลยุทธโ์รงเรียนท่ี :  ขอ้ที ่ 1 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 1 
ลกัษณะของโครงการ :   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง     
ฝ่ายบริหารท่ีรบัผิดชอบ :  บรหิารงานทัว่ไป     
ผู้รบัผิดชอบ :    1) นายณฐัดนัย  สายวจิติ  2) นางธนารตัน์  พนูพพิฒัน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ :   พฤษภาคม  2565  -  เมษายน  2566    
งบประมาณ :   10,000  บาท 
.............................................................................................................................................................
........ 
1. หลกัการและเหตุผล 

จากพ.ร.บ. พ.ศ.2540  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2  พ.ศ. 2545 มาตาที่ 6  ระบุว่า ต้องเป็นไป               
เพื่อการพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ทัง้ร่างกาย จติใจ สตปัิญญา ใหค้นไทยมสีุขภาพทีแ่ขง็แรง  
เป็นคนเก่ง คนดี มรีะเบียบวนิัย รู้จกัหน้าที่ มคีวามซื่อสตัย์สุจรติ รบัผดิชอบต่อสงัคมส่วนรวม และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี การให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพคนนัน้ ควรเริ่มตัง้แต่เด็กและเยาวชนใน
โรงเรยีน ซึ่งเป็นสถาบนัที่ต้องมสี่วนร่วมในการพฒันาเดก็และเยาวชนเป็นอย่างยิง่ โรงเรยีนบ้านเกาะ
วทิยามกีารจดัการศกึษาตัง้แต่ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่  1 - 6  มนีักเรยีนและบุคลากรรวมทัง้หมด  80  
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คน ทางโรงเรยีนต้องดูแลนักเรยีนและบุคลากรทุกคนตามหลกัโภชนาการ  เพื่อให้ทุกคนมสีุขภาพที่
แขง็แรง สมบูรณ์ จงึจ าเป็นตอ้งจดัใหม้โีครงการพฒันางานโภชนาการ 

 
2. วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อให้นักเรยีนมีความรู้  ความเขา้ใจ ในการบรโิภคอาหารที่มปีระโยชน์ต่อร่างกาย และถูก
หลกัอนามยัได ้

2. เพือ่ใหบุ้คลากรและนกัเรยีนทุกคนไดร้บัประทาน อาหารกลางวนั  อาหารว่าง ทีส่ะอาดและถูก
หลกัโภชนาการ 

3. เพือ่ปรบัปรุงโรงอาหารและสถานทีร่บัประทานอาหารใหเ้พยีงพอและถูกสุขลกัษณะ 
4. เพือ่สง่เสรมิอนามยั และความปลอดภยัของนกัเรยีน 
5. เพือ่จดัสภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปใหส้ะอาดและมคีวามปลอดภยั 
6. เพือ่สรา้งสุขลกัษณะนิสยัทีด่ใีนการบรโิภคอาหาร 
 
 
 

3.เป้าหมาย 
       3.1 เชงิปรมิาณ 

นักเรยีนและบุคลากรของโรงเรยีนบ้านเกาะวทิยา  จ านวน 80 คน มสีุขภาพที่แขง็แรง 
สมบูรณ์ไดร้บัประทานอาหารทีส่ะอาดและถูกหลกัโภชนาการ 

3.2  เชงิคุณภาพ 
1) นักเรยีนมคีวามรู ้ ความเขา้ใจ ในการบรโิภคอาหารที่มปีระโยชน์ต่อร่างกาย และถูก

หลกัอนามยั 
2) บุคลากรและนักเรยีนทุกคนได้รบัประทานอาหารกลางวนั  อาหารว่าง ที่สะอาดและ

ถูก  หลกัโภชนาการ 
3) มสีถานทีร่บัประทานอาหารเพยีงพอ และถูกสุขลกัษณะ 
4) จดัสภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปของโรงอาหารใหส้ะอาดและมคีวามปลอดภยั 
5) นกัเรยีนมสีุขลกัษณะนิสยัทีด่ใีนการบรโิภคอาหาร 
6) นักเรยีนมสีุขภาพที่สมบูรณ์ ทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ ตรงตามหลกัสุขบญัญัติ  10 

ประการ 
7) นักเรียนมีสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรว ง

สาธารณะสุข 
 
4. กิจกรรม/วิธีด าเนินการและงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รบัผิดชอบ 

อดุหนุน อ่ืน ๆ 
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1 
2 

ขัน้เตรียมการ 
- วางแผนการจดัท าโครงการ 
- ประชุมชีแ้จงโครงการ 
- ก าหนดวนัทีจ่ดักจิกรรม 
- ขออนุมตัโิครงการ 

 
 
- 

 
 
- 

มนีาคม-มถิุนายน 
2565 

นายณฐัดนัย  สาย
วจิติร 
นางธนารตัน์ พนู
พพิฒัน์ 
ครทูีป่รกึษาทุกคน 

ขัน้ด าเนินการ    
จดัหาน ้าดื่มทีส่ะอาด 9,000  เม.ย - มยิ 65 

- ซือ้วสัดุ - อุปกรณ์ ในการท า
ความ    
   สะอาดโรงอาหาร 

500 - ตลอดปีการศกึษา 65 

- จดัป้ายนิเทศใหค้วามรู้ 500 - ตลอดปีการศกึษา 65 
- กจิกรรมเสยีงตามสาย  - ตลอดปีการศกึษา 65 
- ตรวจสอบยา และจดัหายาและ
เวชภณัฑ ์

- - ภาคเรยีนละ 
 2 ครัง้ 

 
 
5.การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่าเป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีการวดัและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ในการ
ประเมิน 

1. นกัเรยีนมคีวามรู ้ ความเขา้ใจ ใน
การบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย และถูกหลกัอนามยั 

รอ้ยละ 80 1.ทดสอบ 
2.บนัทกึการเขา้ร่วม 
กจิกรรม 
3.สงัเกต / สมัภาษณ์ 

1.แบบทดสอบ 
2.แบบบนัทกึการเขา้ร่วม 
กจิกรรม 
3.แบบสงัเกต / สมัภาษณ์ 

2. บุคลากรและนักเรียนทุกคนได้
รบัประทานอาหารกลางวนั  อาหาร
ว่าง ทีส่ะอาดและถูกหลกัโภชนาการ 

รอ้ยละ 80 สงัเกต / สมัภาษณ์ แบบสงัเกต / สมัภาษณ์ 

3. นักเรยีนมสีุขลกัษณะนิสยัที่ดีใน
การบรโิภคอาหาร 

รอ้ยละ 80 1.ทดสอบ 
2.สงัเกต / สมัภาษณ์ 

1.แบบทดสอบ 
2.สงัเกต / สมัภาษณ์ 

4. จดัสภาพแวดล้อมโดยทัว่ไปของ
โรงอาหารให้สะอาดและมีความ
ปลอดภยั 

รอ้ยละ 80 สงัเกต / สมัภาษณ์ แบบสงัเกต / สมัภาษณ์ 

5. นักเรียนมีสถานที่ร ับประทาน
อาหารเพยีงพอ และถูกสุขลกัษณะ 

รอ้ยละ 80 สงัเกต / สมัภาษณ์ แบบสงัเกต / สมัภาษณ์ 
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6. นักเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ ทัง้
ดา้นร่างกายและจติใจ ตรงตามหลกั
สุขบญัญตั ิ 10 ประการ 

รอ้ยละ 80 1 สอบถาม 
2.ตรวจบนัทกึ
สุขภาพ 
3.สงัเกต /สมัภาษณ์ 

1 แบบสอบถาม 
2.แบบบนัทกึสุขภาพ 
3.แบบสงัเกต /สมัภาษณ์ 

7. นักเรียนมีสมรรถภาพร่างกาย
ตาม เกณฑ์มาต รฐ านขอ งก รม
อนามยั  กระทรวงสาธารณะสุข 

รอ้ยละ 80 ทดสอบสมรรถนะ เครื่องมอืทดสอบสมรรถนะ 

 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

6.1 ครแูละนกัเรยีนทุกคนมสีถานทีร่บัประทานอาหารเพยีงพอถูกสุขลกัษณะและไดร้บัประทาน
อาหารกลางวนั  อาหารว่าง ทีส่ะอาดถูกหลกัโภชนาการ 

6.2 ครแูละนกัเรยีนโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยามคีวามพงึพอใจในการจดักจิกรรมโครงการพฒันางาน
โภชนาการ    

                   ผูเ้สนอโครงการ                                               ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 

ลงชื่อ      ธนารตัน์  พนูพิพฒัน์                             ลงชื่อ   กญัญพิ์ดา  จงคง 
              (นางธนารตัน์  พนูพพิฒัน์)                       (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 
             หวัหน้างานโภชนาการ                                  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการสง่เสรมิสุขภาพ 
กจิกรรมพฒันางานโภชนาการ 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

งบประมาณ 

 ค่าวสัดุ    
1 กจิกรรมจดัซือ้วสัดุ  

 - อุปกรณ์ ในการท าความสะอาดโรงอาหาร 
 - วสัดุ อุปกรณ์ การท าความสะอาดตลอดปีการศกึษา 

  500 

2 จดัป้ายนิเทศใหค้วามรู ้วสัดุ อุปกรณ์     500 

3 จดัหาน ้าดื่มทีส่ะอาด   9,000 

 รวม   10,000 
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ช่ือโครงการ :    1.4    สง่เสรมิสุขภาพ 
ช่ือกิจกรรม :   1.4.5  ฟันสะอาดเหงอืกแขง็แรง 
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ :           ขอ้ที ่ 1 
สนองกลยุทธโ์รงเรียนท่ี :  ขอ้ที ่ 3 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 1 
ลกัษณะของโครงการ :   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง     
ฝ่ายบริหารท่ีรบัผิดชอบ :  บรหิารงานทัว่ไป     
ผู้รบัผิดชอบ :   1) นายณฐัดนัย  สายวจิติ  2) นางธนารตัน์  พนูพพิฒัน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ :  พฤษภาคม  2565  -  เมษายน  2566    
งบประมาณ :                      500  บาท 
.............................................................................................................................................................
........ 
1. หลกัการและเหตุผล 

จากพ.ร.บ. พ.ศ.2540  แก้ไขเพิม่เตมิฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2545 มาตาที่ 6  ระบุว่า ต้องเป็นไป เพื่อ
การพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ทัง้ร่างกาย จติใจ สตปัิญญา ใหค้นไทยมสีุขภาพทีแ่ขง็แรง เป็น
ค น เ ก่ ง   
คนด ีมรีะเบยีบวนิัย รูจ้กัหน้าที ่มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ รบัผดิชอบต่อสงัคมส่วนรวม และมคีุณภาพชวีติทีด่ ี
การใหค้วามส าคญัในการพฒันาคุณภาพคนนัน้ ควรเริม่ตัง้แต่เดก็และเยาวชนในโรงเรยีน ซึ่งเป็นสถาบนั
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ทีม่สี่วนร่วมในการพฒันาเดก็และเยาวชนเป็นอย่างยิง่ โรงเรยีนบา้นเกาะวทิยามองเหน็ความส าคญัเรื่อง
สุขภาพในช่องปากของนกัเรยีน จงึไดจ้ดัโครงการ “ฟันสะอาดเหงอืกแขง็แรง” ร่วมกบัโรงพยาบาลอ าเภอ
พรหมครี ีจงัหวดันครศรธีรรมราช เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวนัคลา้ยวนัเสดจ็สวรรคตสมเดจ็พระ
ศรนีครนิทราบรมราชชนนีและเพื่อให้นักเรียนมคีวามรู้  ความเข้าใจ ในการแปรงฟันอย่างถูกวธิี และ
สะอาดตามเกณฑส์ากล 

 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพือ่ใหน้กัเรยีนมคีวามรู ้ ความเขา้ใจ  ในการแปรงฟันทีถู่กตอ้ง 
2.2 เพือ่ใหบุ้คลากรและนกัเรยีนทุกคนไดร้บัความรูใ้นการดแูลช่องปากทีส่ะอาด  และถูกหลกั

อนามยั 
2.3 เพือ่การท างานร่วมกนักบัหน่วยงานในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบ 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชงิปรมิาณ 

นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  1  -  6  ของโรงเรยีนบ้านเกาะวทิยา จ านวน  80  คน  มี
สุขภาพฟันทีแ่ขง็แรง และสะอาด 

3.2 เชงิคุณภาพ 
1) นกัเรยีนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ ในการแปรงฟันอย่างถูกวธิ ีและสะอาดตามเกณฑส์ากล 

              2) นักเรยีนมสีุขภาพที่สมบูรณ์ ทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ ตรงตามหลกัสุขบญัญัติ  10 
ประการ 
4. กิจกรรม/วิธีด าเนินการและงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
ผู้รบัผิดชอบ 

อดุหนุน อ่ืน ๆ 
1 ขัน้เตรียมการ 

 - วางแผนการจดัท าโครงการ 
 - ประชุมชีแ้จงโครงการ 
 - ก าหนดวนัทีจ่ดักจิกรรม 
 - ขออนุมตัโิครงการ 

 
 
 
         - 

 
 
 
      - 

 
พฤษภาคม – 
มถิุนายน 
2565 

นายณฐัดนัย  สาย
วจิติร 
นางธนารตัน์  พนู
พพิฒัน์ 
ครทูีป่รกึษาทุกคน 
 
 

2 ขัน้ด าเนินการ 
 - ตดิตอ่ประสานงานกบัโรงพยาบาล    
 พรหมครี ี
 - จดักจิกรรม “ฟันสะอาดเหงอืก
แขง็แรง”     

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

กรกฎาคม
2565 
 



99 

 - กจิกรรมเสยีงตามสาย  
- 

 
- 

ตลอดปี
การศกึษา
2565 

 
5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่าเป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีวดัและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ในการ
ประเมิน 

1. นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 - 6  มคีวามรู ้
ความเขา้ใจในการแปรงฟันอย่าง ถูกวธิี และ
สะอาดตามเกณฑส์ากล 

รอ้ยละ  80 
 

- ทดสอบการ    
   แปรงฟัน 
-สอบถาม 

- แบบสงัเกต 
- การตรวจสุขภาพฟัน      
   ของหมอ 

2. นักเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ ทัง้ด้าน
ร่างกาย    และจติใจ ตรงตามหลกัสุขบญัญตั ิ
10  ประการ 

รอ้ยละ  80 - ตรวจแบบ
บนัทกึสุขภาพ
ของนกัเรยีน 

- สมุดบนัทกึการ
ตรวจสุขภาพของ
นกัเรยีน 

 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
     1. นกัเรยีนมคีวามรู ้ ความเขา้ใจ  ในการแปรงฟันอย่างถูกวธิ ี และสะอาดตามเกณฑส์ากล 
     2. นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจในการจดักจิกรรมโครงการสง่เสรมิสุขภาพ 
 
 
 
                ผูเ้สนอโครงการ                                                            ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 
ลงชื่อ        ธนารตัน์  พนูพิพฒัน์  ลงชื่อ  กญัญพิ์ดา  จงคง 
            (นางธนารตัน์  พนูพพิฒัน์)                                (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 
  หวัหน้างานฟันสะอาดเหงอืกแขง็แรง          ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการสง่เสรมิสุขภาพ  
กจิกรรมฟันสะอาดเหงอืกแขง็แรง 
ท่ี รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 

     
     
     
                            ค่าใช้สอยเล้ียงรบัรองวิทยากร 
1 ค่าอาหารว่างวทิยากร            500 

     
                    รวมทัง้ส้ิน             500 
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ช่ือโครงการ :   1.5    สง่เสรมิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
ช่ือกิจกรรม :   1.5.1  กจิกรรมลูกเสอื - เนตรนาร ีบ าเพญ็ประโยชน์ นศท. 
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :  ขอ้ที ่ 1 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน :   ขอ้ที ่ 1 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 1 
ลกัษณะโครงการ :   โครงการใหม ่  โครงการต่อเนื่อง    
ฝ่ายบริหารท่ีรบัผิดชอบ :  กลุ่มบรหิารงานวชิาการ 
ผู้รบัผิดชอบ :    นายณฐัดนยั  สายวจิติร 
ระยะเวลาด าเนินการ :  16  พฤษภาคม  2565  -  31  มนีาคม  2566 
งบประมาณ :   6,000  บาท 
.............................................................................................................................................................
........ 
1. หลกัการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบญัญัติการศึกษาหมวด 1 บททัว่ไป ความมุ่งหมายและหลกัการ มเีจตนารมณ์ที่
ตอ้งการเน้นย ้าว่าการจดัการศกึษาตอ้งเป็นไปเพือ่พฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ทัง้ร่างกาย  จติใจ 
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สตปัิญญา ความรู้ และคุณธรรม มจีรยิธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชวีติสามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้
อย่างมคีวามสุข กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนนับเป็นการจดัการเรยีนการสอนโดยมุ่งใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาตนเอง
ตามศกัยภาพ มุ่งเน้นเพิม่เตมิจากกจิกรรมทีไ่ดจ้ดัใหผู้เ้รยีนรูต้ามกลุ่มสาระการเรยีนรูท้ ัง้ 8 กลุ่ม สง่ผลให้
นกัเรยีนไดค้น้พบความถนดั ความสนใจของตนเองซึง่เป็นการพฒันาองคร์วมของความเป็นมนุษยใ์หค้รบ
ทุกดา้น ทัง้ร่างกาย สตปัิญญา อารมณ์ และสงัคมเพื่อใหผู้เ้รยีนเป็นผูม้ศีลีธรรม จรยิธรรม มรีะเบยีบวนิัย
และมจีติส านึกในการท าประโยชน์เพือ่สงัคม 

ดงันัน้กิจกรรมพฒันาผู้เรียนจึงจดัสรรกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ตรงตามศักยภาพของ
ผูเ้รยีนแต่ละบุคคลและเกดิประสทิธภิาพสงูสุด    

2. วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่ใหน้กัเรยีนมรีะเบยีบวนิยัและค่านิยมทีด่งีาม 
2. เพือ่นกัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
3. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการ

ด ารงชวีติประจ าวนั   
           4. เพือ่ใหส้นองนโยบายของส านกัคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร 

3. เป้าหมาย  
3.1 ด้านปริมาณ 

-นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา   จ านวน  82    คน 
-คณะคร ูบุคลากร โรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา   14 คน 
 

3.2 ด้านคณุภาพ 
นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา มีการพฒันาด้านระเบียบวินัยและค่านิยมที่ดีงาม สามารถ

น าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
 

4. กิจกรรม/วิธีด าเนินการและงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รบัผิดชอบ 

อดุหนุน อ่ืน ๆ  
1. กจิกรรมที ่1กจิกรรมลูกเสอื - เนตรนาร ี

- กจิกรรมวนัคลา้ยวนัสถาปนาคณะลูกเสอื
แห่งชาต ิ
   - กจิกรรมวนัคลา้ยวนัสวรรคตรชักาลที ่
๖ 
   - กจิกรรมการอยู่ค่ายพกัแรม 
   - กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ 

 
5,000 

  
พ.ย.-ธ.ค. 

 2565 

นายณฐัดนัย  สาย
วจิติร 
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2. กจิกรรมที ่2 กจิกรรมนกัศกึษาวชิาทหาร 
- ค่าพาหนะเดนิทาง 

 
1,000 

 ม.ค.-ม.ีค. 
2566 

นายณฐัดนัย  สาย
วจิติร 

รวม 6,000     
 
5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่า

เป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีวดัและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ใน
การประเมิน 

 
ผลผลิต  (Output) 
นกัเรยีนมกีารพฒันาระเบยีบวนิยัและค่านิยมทีด่งีาม 

  
1. สงัเกต 
2.นิเทศ ตดิตาม 
ประเมนิผล  

 
-บนัทกึการเขา้ร่วม
กจิกรรม 
-แบบสอบถาม 
-แบบส ารวจ 

ผลลพัธ ์ (Outcome) 
 รอ้ยละของผูบ้รหิารโรงเรยีน ผูร้บัผดิชอบสามารถ
ด าเนินงานยกระดบัคุณภาพการเรยีนการสอนและ
การจดักจิกรรมลูกเสอืในสถานศกึษา 

 1. การสงัเกต 
2. การ

สมัภาษณ์ 
3. ส ารวจขอ้มลู 
4. ตรวจสอบ

ผลงานดว้ย
ตนเอง 

1.แบบสอบถาม  
2. แบบนิเทศ 

 
 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. นกัเรยีนมรีะเบยีบวนิยัและค่านิยมทีด่งีาม 
2. นกัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
3. นกัเรยีนมสีว่นร่วมในการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการด ารงชวีติประจ าวนั   
4. สนองนโยบายของส านกัคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร 
 
 
 

                        ผูเ้สนอโครงการ ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 

ลงชื่อ           ณัฐดนัย  สายวิจิตร  ลงชื่อ   กญัญพิ์ดา  จงคง 
              (นายณฐัดนัย  สายวจิติร)                 (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 

              หวัหน้างานลูกเสอื นศท บ าเพญ็    ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการสง่เสรมิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
กจิกรรมลูกเสอื - เนตรนาร ีบ าเพญ็ประโยชน์ นศท 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

ค่าวสัด ุ
 กจิกรรมการอยู่ค่ายพกัแรม   5,000 
 กจิกรรมนกัศกึษาวชิาทหาร 

- ค่าพาหนะเดนิทาง 
 

  1,000 

รวมค่าวสัด ุ 6,000 
ค่าครภุณัฑ์ 
     
     
รวมค่าครภุณัฑ์  
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ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

ค่าใช้สอย (รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงบริการ  การรบัรอง  พิธีการ  เบีย้เล้ียง ฯลฯ) 
     
     
รวมค่าใช้สอย  

รวมทัง้ส้ิน 6,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือโครงการ :   1.5    สง่เสรมิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
ช่ือกิจกรรม :   1.5.2  ลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู้ 
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :  ขอ้ที ่ 3 , 4 , 5 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน :  ขอ้ที ่ 1 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 1 
ลกัษณะโครงการ :   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ฝ่ายบริหารท่ีรบัผิดชอบ :  กลุ่มบรหิารงานวชิาการ 
ผู้รบัผิดชอบ :   นางขวญัเรอืน  มุขดาร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ :  ตลอดปีการศกึษา   
งบประมาณ :   7,500  บาท   
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 
1. หลกัการและเหตุผล 
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ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารมนีโยบายในการปรบัลดเวลาเรยีนเพือ่ลดระยะเวลาเรยีนภาควชิาการ 
ลง โดยไม่กระทบเนื้อหาหลกัที่ผูเ้รยีนควรเรยีนรู ้และครูปรบัการเรยีนการสอน การจดักจิกรรมโดยเพิม่
เวลาและ โอกาสใหผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิโดยใหโ้รงเรยีนเลกิเรยีนเวลา 14.30 น. และหลงัเวลานัน้ให้
ผูเ้รยีนท ากจิกรรมสร้างสรรคต์่าง ๆ นอกหอ้งเรยีนอย่างหลากหลาย เพื่อเสรมิสร้างทกัษะการเรยีนรู้ทุก
ด้านในรูปแบบ กจิกรรมเสรมิหลกัสูตร โดยเวลาที่โรงเรยีนเลิกยงัคงเหมอืนเดิมตามก าหนดของแต่ละ
โรงเรียน ดังนั ้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา รู้” สู่การปฏิบัติอย่างมี 
ประสทิธภิาพ โรงเรยีนบา้นเกาะวทิยาเตรยีมนกัเรยีนใหพ้รอ้มเขา้สูก่ารเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 สอดคลอ้ง
กบั หลายประเทศทีเ่ป็นผูน้ าดา้นการศกึษาของโลกทีเ่หน็พอ้งกนักบัแนวคดิส าคญัในศตวรรษที ่21 เรื่อง
จิตส านึก ต่อโลก ความรู้พื้นฐานการประกอบสมัมาอาชีพ ความรู้พื้นฐานด้านพลเมือง สุขภาพ และ
สิง่แวดลอ้มและ ทกัษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่21 อนัไดแ้ก่ ทกัษะในการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม ทกัษะด้าน
สารสนเทศสื่อและ เทคโนโลย ีทกัษะการท างาน ทกัษะชวีติทีใ่ชไ้ดจ้รงิกบัครอบครวั โรงเรยีน ชุมชน รฐั 
ประเทศชาติ และ ทกัษะในการแก้ปัญหา ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ พฒันาให้มีคุณภาพและมี
ความสุขในการเรยีนรูอ้ย่าง แทจ้รงิ 
 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพือ่ใหบ้รหิารจดัการเวลาเรยีน และกจิกรรม “ลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู”้ ไดอ้ย่างเหมาะสม 
ทัง้ ดา้นวชิาการ ดา้นปฏบิตั ินกัเรยีนไดร้บัการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ ตามความสนใจและ
ถนดัของ นกัเรยีนแต่ละบุคคล  

2.2. เพือ่ใหน้กัเรยีนมคีุณภาพตามมาตรฐานการเรยีนรู ้มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์
พฒันา ตนเองตามความสนใจและความถนดัอย่างเตม็ตามศกัยภาพ และมคีวามสุขกบัการ
เรยีนรู ้ 

2.3 เพือ่ใหพ้อ่ แม่ ผูป้กครอง และผูเ้กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษามคีวามพงึพอใจในการจดั
การศกึษา ของโรงเรยีนและมสีว่นร่วมในการจดัการศกึษา 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชงิปรมิาณ 

1) มกีจิกรรม  ลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู”้ แบ่งออกเป็น 6 ฐานการเรยีนรู ้
2) นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-3 ทุกคนเขา้ร่วมโครงการ “ลดเวลาเรยีน เพิม่เวลา

รู”้  
      3.2 เชงิคุณภาพ 

1) นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะวิทยามีคุณลักษณะที่ก าหนด 4 หมวด ประกอบด้วย 
กิจกรรม พฒันาผู้เรยีน(กิจกรรมบงัคบัตามหลกัสูตร) สร้างเสรมิสมรรถนะและการ
เรยีนรู ้สรา้งเสรมิคุณลกัษณะและ ค่านิยม เสรมิสรา้งทกัษะการท างาน การด ารงชพี
และทกัษะชวีติ  

2) นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจ ในการเขา้ร่วมโครงการ “ลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู”้  
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4.  กิจกรรม/วิธีการด าเนินการและงบประมาณ 

ท่ี 
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณ  ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รบัผิดชอบ 

อดุหนุน อ่ืนๆ 
1 เสนอโครงการ - - ม.ิย.2565 นางขวญัเรอืน มุขดาร ์
2 ขออนุมตัปิระชุม แต่งตัง้คณะ 

กรรมการผูร้บัผดิชอบโครงการ 
- - ม.ิย.2565 ผูบ้รหิาร 

 
3 ด าเนินการตามโครงการโดยมี

กจิกรรม  ดงันี้ 
3.1 ฐานภาษาสรา้งสรรค ์
3.2 ฐานจรยิธรรมกบัชวีติ 
3.3 ฐานวทิยค์ณิตคดิ

สรา้งสรรค ์
3.4 ฐานรอ้งเตน้ เล่นส ี
3.5 ฐานคอมพวิเตอร์

สรา้งสรรค ์
3.6 ฐานงานอาชพี 
3.7 ค่าใชจ่้ายอื่น ๆ 
 

 
 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,500 

- ม.ิย.2565-
ม.ีค.2566 

 
 
 
 

ฝ่ายวชิาการ 
ครผููร้บัผดิชอบฐาน
การเรยีนรู ้

5 สรุป/รายงานโครงการ - - ม.ีค. 2566  
รวม 7,500 -  

 
 
 
 
 
5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่าเป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีวดัและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ใน
การประเมิน 

1. นกัเรยีน มคีุณลกัษณะตามที ่ก าหนด
ใน 4 หมวดประกอบดว้ยหมวด กจิกรรม
พัฒนาผู้ เรียน (กิจกรรมบังคับตาม 
หลกัสูตร) สร้างเสรมิสมรรถนะและการ 
เรียนรู้  สร้างเสริมคุณลักษณะและ
ค่านิยม เสริมสร้างทักษะการท างาน 

รอ้ยละ 85 
 
 
 
 
 
 

การสงัเกต/การ
สอบถาม  
 
 
 
 
 

แบบสงัเกต 
สอบถาม 
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การด ารงชพีและ ทกัษะชวีติมคีวามพงึ
พอใจ สามารถเรยีนรู ้อย่างมคีวามสุข 
2. นักเรยีน สามารถเรยีนรู้ พฒันาการ
ในการ เ รีย น รู้ อ ย่ า ง แท้ จ ริ ง ใ นทุ ก 
กจิกรรมตามทีก่ าหนดในโครงการ 
3. นักเรยีน มคีวามพงึพอใจในการ เขา้
ร่วมกจิกรรม 

 
รอ้ยละ 85 
 
 
รอ้ยละ 85 

 
การสงัเกต/การ
สอบถาม  
 
การสงัเกต/การ
สอบถาม  

 
แบบสงัเกต 
สอบถาม 

 
แบบสงัเกต 
สอบถาม 

 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั  

1. โรงเรยีนบรหิารจดัการเวลาเรยีน และกจิกรรม “ลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู”้ ไดอ้ย่างเหมาะสม 
ทัง้ดา้นวชิาการ ดา้นปฏบิตั ินกัเรยีนไดร้บัการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ ตามความสนใจและ
ถนดัของนกัเรยีน แต่ละบุคคล  

2. นกัเรยีนมคีุณภาพตามมาตรฐานการเรยีนรู ้มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์พฒันาตนเอง 
ตามความสนใจและความถนดัอย่างเตม็ตามศกัยภาพ และมคีวามสุขกบัการเรยีนรู้  

3. พอ่ แม่ ผูป้กครอง และผูเ้กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษามคีวามพงึพอใจในการจดัการศกึษา 
ของโรงเรยีนและมสีว่นร่วมในการจดัการศกึษา 

 
 
                ผูเ้สนอโครงการ                                                     ผูอ้นุมตัโิครงการ 
  
ลงชื่อ          ขวญัเรือน  มุขดาร ์                                  ลงชื่อ      กญัญพิ์ดา  จงคง 
              (นางขวญัเรอืน  มุขดาร)์                         (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 
     หวัหน้างานส านกังานกลุ่มบรหิารวชิาการ                        ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการสง่เสรมิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
กจิกรรมลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู ้

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

ค่าวสัด ุ
1 วสัดุฐานกจิกรรม 6 ฐานกจิกรรม   6,000 
     
     
รวมค่าวสัด ุ 6,000 
ค่าครภุณัฑ์ 
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ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

     
     
     
รวมค่าครภุณัฑ์  
ค่าใช้สอย (รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงบริการ  การรบัรอง  พิธีการ  เบีย้เล้ียง ฯลฯ) 
1 ค่าใชส้อยอื่น ๆ   1,500 
     
     
รวมค่าใช้สอย  

รวมทัง้ส้ิน 7,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือโครงการ :   1.5    สง่เสรมิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
ช่ือกิจกรรม :   1.5.3  สง่เสรมิกจิกรรมชุมนุม 
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :  ขอ้ที ่ 3 , 4 , 5 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน :  ขอ้ที ่ 1 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 1 
ลกัษณะโครงการ :     โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ฝ่ายบริหารท่ีรบัผิดชอบ :  กลุ่มบรหิารงานวชิาการ 
ผู้รบัผิดชอบ :   นางขวญัเรอืน  มุขดาร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ :  ตลอดปีการศกึษา   
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งบประมาณ :   - ไม่ม ี-   
.............................................................................................................................................................
........ 
1. หลกัการและเหตุผล 

กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน  ซึ่งกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนเป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ความสามารถของตนเองตามศกัยภาพ มุ่งเน้นเพิม่เตมิจากกจิกรรมที่ได้จดัให้เรยีนรู้ตามกลุ่มสาระการ
เรยีนรู้ทัง้ 8 กลุ่ม การเขา้ ร่วมและปฏบิตักิจิกรรมที่เหมาะสมร่วมกบัผู้อื่นอย่างมคีวามสุขกบักจิกรรมที่
เลอืกด้วยตนเองตามความถนัด และความสนใจอย่างแท้จรงิ การพฒันาที่ส าคญั ได้แก่ การพฒันาองค์
รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทัง้ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์  และสงัคม โดยอาจจัดเป็น
แนวทางหนึ่งทีจ่ะสนองนโยบายในการสรา้งเยาวชนของชาตใิหเ้ป็นผูม้ศีลีธรรม จรยิธรรม มรีะเบยีบวนิัย 
และมคีุณภาพเพื่อพฒันาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจติส านึกของการท า
ประโยชน์เพือ่สงัคม ซึง่สถานศกึษาจะตอ้งด าเนินการอย่างมเีป้าหมาย 

กิจกรรมชุมนุม  เป็นกิจกรรมที่มุ่งพฒันาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี มีความ
รบัผดิชอบ  มกีารท างานร่วมกนั การรูจ้กัแก้ปัญหา การตดัสนิใจที่เหมาะสม ความมเีหตุผล การช่วยเหลอื
แบ่งปันกนั เอือ้อาทร และสมานฉนัท ์โดยจดัใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนดั และความสนใจของ
ผูเ้รยีน ใหไ้ดป้ฏบิตัดิว้ยตนเองในทุกขัน้ตอน ไดแ้ก่ การศกึษาวเิคราะหว์างแผน ปฏบิตัติามแผน ประเมนิ
และปรบัปรุงการท างาน เน้นการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวุฒภิาวะ
ของผูเ้รยีน และวถิชีวีติในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ์ทรงเป็นประมุข ซึ่งกระบวนการจดั
กจิกรรมใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องคณะลูกเสอืแห่งชาต ิคอื เพือ่พฒันาลูกเสอืทัง้ ทางกาย สตปัิญญา 
จติใจ และศลีธรรม ใหเ้ป็นพลเมอืงด ีมคีวามรบัผดิชอบ และช่วยสรา้งสรรคส์งัคมใหเ้กดิความสามคัค ีและ
มี ค ว า ม เ จ ริ ญ ก้ า ว ห น้ า  ทั ้ ง นี้  เ พื่ อ ค ว า ม ส ง บ สุ ข  
และความมัน่คงของประเทศชาต ิ

2. วตัถปุระสงค ์
2.1 สง่เสรมิใหน้กัเรยีนเลอืกกจิกรรมชุมนุมทีถ่นดัและสนใจ       
2.1 เพือ่สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ย่างเหมาะสมตามความถนดั 
2.3 เพือ่น าไปใชใ้นชวีติประจ าวนั 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชงิปรมิาณ  

1) นักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่  1 - 6  ทุกคน ได้รบัการพฒันาศกัยภาพองค์รวมของ
ความเป็นมนุษยใ์หค้รบทุกดา้น 

    3.2 ดา้นคุณภาพ 
         1) นกัเรยีนทุกคนผ่านเกณฑก์ารประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
            2) นกัเรยีนรอ้ยละ 80 มคีวามพงึพอใจต่อกจิกรรม 
 
4. กิจกรรมการ/วิธีด าเนินการและงบประมาณ 
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ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินกา
ร 

ผู้รบัผิดชอบ อดุหนุน อ่ืน ๆ  

1 
 
2 
 
 
3 
4 
5 

ขัน้เตรยีมการ 
    ประชุมปรกึษาหารอื 
ส ารวจ 
    1) กจิกรรมชุมนุมทุกระดบัชัน้ 
    2) วสัดุ/ครุภณัฑ ์ 
ด าเนินการจดักจิกรรมชุมนุม 
รายงานผลโครงการ 
สรุปผลงานโครงการ 

- - ตลอดปี
การศกึษา 

นางขวญัเรอืน มุขดาร ์
 
 

รวม - -  
 
5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่า

เป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีวดัและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้
ในการประเมิน 

1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง 
ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกบั
ความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่าง
เป็นรปูธรรมทัง้ระบบ 
2. จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กทกัษะแสดงออก 
น าเสนอผลงาน แสดงความคดิเหน็คดิเป็นท า
เป็น รักการอ่านและแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลย ีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง 
3. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการ
สาระการเรยีนรูแ้ละทกัษะดา้นต่าง ๆ 

รอ้ยละ 80 
 
 

 
รอ้ยละ 80 

 
 
 
 

รอ้ยละ 80 

การสงัเกต /  
การรายงานการ
จดักจิกรรม 

 
การสงัเกต /  
การรายงานการ
จดักจิกรรม 

 
 
การสงัเกต /  
การรายงานการ
จดักจิกรรม 

แบบสงัเกต / 
แบบรายงานการ
จดักจิกรรม 

 
แบบสงัเกต / 
แบบรายงานการ
จดักจิกรรม 

 
 
แบบสงัเกต / 
แบบรายงานการ
จดักจิกรรม 

 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

6.1 จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายใหก้บัผูเ้รยีนตรงตามความถนดัและความสนใจ 
6.2 นกัเรยีนไดร้บัการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 
6.3 นกัเรยีนน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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                ผูเ้สนอโครงการ                                                    ผู้อนุมตัโิครงการ 
  

ลงชื่อ     ขวญัเรือน  มุขดาร ์                                  ลงชื่อ       กญัญพิ์ดา  จงคง 
              (นางขวญัเรอืน  มุขดาร)์                         (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 
     หวัหน้างานส านกังานกลุ่มบรหิารวชิาการ                        ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ช่ือโครงการ :   2.1    พฒันางานกลุ่มบรหิารงานวชิาการและงานทะเบยีนวดัผล 
ช่ือกิจกรรม :   2.1.1  จดัซือ้วสัดุ อุปกรณ์ งานวชิาการและงานทะเบยีน-วดัผล 
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :  ขอ้ที ่6 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน :  ขอ้ที ่3 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 2 
ลกัษณะโครงการ :     โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ฝ่ายบริหารท่ีรบัผิดชอบ :  กลุ่มบรหิารงานวชิาการ 
ผู้รบัผิดชอบ :   นางขวญัเรอืน  มุขดาร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ :  ตลอดปีการศกึษา   
งบประมาณ :   24,000  บาท   
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 
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1. หลกัการและเหตุผล 
การบรหิารงานวชิาการ มคีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อการจดักระบวนการเรยีนการสอน การจดัระบบ 

การจดัองคก์ร โครงสรา้งการบรหิารใหม้คีวามคล่องตวัสูง การจดัเตรยีมวสัดุอุปกรณ์ใหพ้รอ้ม และทนัต่อ
การใชง้านอนัจะส่งผลใหเ้กดิการพฒันาบุคลาการและผูเ้รยีนอย่างต่อเนื่อง งานส านักงานวชิาการ  กลุ่ม
บรหิารวชิาการจงึเหน็สมควรจดัท าโครงการจดัระบบส านกังานบรหิารวชิาการ เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพใน
การบรหิารงานวชิาการ และเกดิความพงึพอใจต่อผูร้บับรกิารทัง้คร ูนกัเรยีน 

 
2. วตัถปุระสงค ์

เพือ่พฒันาระบบการบรหิารจดัการงานวชิาการใหม้ปีระสทิธภิาพตามขอบขา่ยภารกจิงาน
วชิาการ 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

1) เพือ่ใหม้วีสัดุ-อุปกรณ์เพยีงพอรองรบังานทะเบยีน-วดัผลและงานวชิาการต่าง ๆ 
2) เพือ่ใหก้ารด าเนินงานในงานทะเบยีน-วดัผลด าเนินไปอย่างถูกตอ้ง เป็นระเบยีบและเป็น

ปัจจุบนั 
3) เพือ่ใหม้วีสัดุ อุปกรณ์พรอ้มใชง้าน 
4) เพือ่ใหบ้รกิารแกผู่้ทีม่าตดิต่อใชบ้รกิารไดอ้ย่างทัว่ถงึ  และมปีระสทิธภิาพ 

3.2 เชิงคณุภาพ 
1) ร้อยละ 90 ของผู้รบับรกิาร มคีวามพงึพอใจต่องานวชิาการ งานทะเบยีน-วดัผลในระดบั

ม า ก 
ขึน้ไป 

2) ร้อยละ 90 ของครูผู้สอนสามารถด าเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบการวัดผลและ
ประเมนิผล 

 
 
4. กิจกรรม/วิธีด าเนินการและงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ อดุหนุ
น 

อ่ืน ๆ  
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1 
 
2 
3 
 
 
4 
5 

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขอ
อนุมตัโิครงการ  
จดัหาทรพัยากรในการด าเนินงาน 
ด าเนนิการตามแผนทีว่างไว ้
- จดัซือ้วสัดุอุปกรณ์ส าหรบังาน
วชิาการงานทะเบยีน-วดัผล 
ก ากบั ตดิตาม  ตรวจสอบการ
ด าเนินงานประเมนิผลและรายงานผล
การด าเนินงาน 

 
 
 
 

24,000 

- ตลอดปี
การศกึษา 

นางขวญัเรอืน 
มุขดาร ์

รวม 24,000 -  
 
5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ ค่าเป้าหมายตวัช้ีวดั วิธีวดัและประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช้ใน
การประเมิน 

1. ความพึงพอใจต่องาน
วชิาการ 
งานทะเบยีน-วดัผล 

รอ้ยละ 90 ของ
ผูร้บับรกิาร มคีวามพงึ
พอใจต่องานวชิาการ งาน
ทะเบยีน-วดัผลในระดบั
มากขึน้ไป 

- สอบถามจาก 
นกัเรยีน , คณะครใูน 
โรงเรยีน , ผูป้กครอง 
และผูม้าตดิต่อขอใช ้
บรกิาร 

- แบบสอบถาม 
- แบบสงัเกต 

2. ค รู ผู้ ส อ น ส า ม า ร ถ
ด าเนินการได้ถูกต้องตาม
ร ะ เ บี ยบก า ร วัด ผ ล แล ะ
ประเมนิผล 

รอ้ยละ 90 ของครผููส้อน
สามารถด าเนินการได้
ถูกตอ้งตามระเบยีบการ
วดัผลและประเมนิผล 

- สงัเกตจากการสง่ 
งานวดัผลประเมนิผล 

- แบบสรุปการให้
ความ รว่มมอืงาน
วดัผล 

 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

งานส านักงานวชิาการ และงานทะเบยีน-วดัผลด าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  
                  ผูเ้สนอโครงการ                                                       ผูอ้นุมตัโิครงการ 
  

ลงชื่อ       ขวญัเรือน  มุขดาร ์      ลงชื่อ      กญัญพิ์ดา  จงคง 
               (นางขวญัเรอืน  มุขดาร)์                             (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 
            หวัหน้างานส านกังานวชิาการ                                  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพฒันางานวชิาการและงานทะเบยีนวดัผล 
กจิกรรมจดัซือ้วสัดุ-อุปกรณ์ งานวชิาการและงานทะเบยีน-วดัผล 
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ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

ค่าวสัด ุ
1 กระดาษโรเนียว (QUALITY) A4 100 รมี 110 11,000 
2 หมกึปริน้เตอร ์LASERJET TN-2460 

(Brother) 
8 หลอด 1,300 10,400 

3 กระดาษการด์ สขีาว 180 แกรม (100 
แผ่น) 

9 รมี 120 1,080 

4 ปากกาไวท์บอรด์ 3 กล่อง 240 720 
5 สนัรดูพลาสตกิ A4 ขนาด 3 มม. 20 โหล 40 800 
6     
7     
รวมค่าวสัด ุ 24,000 
ค่าครภุณัฑ์ 
     
     

  
ค่าใช้สอย (รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงบริการ  การรบัรอง  พิธีการ  เบีย้เล้ียง ฯลฯ) 
 
     
     
รวมค่าใช้สอย  

รวมทัง้ส้ิน 24,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือโครงการ :   2.1    พฒันาคุณภาพงานวชิาการและงานทะเบยีนวดัผล 
ช่ือกิจกรรม :     2.1.2  วจิยัในชัน้เรยีน 
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สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :    ขอ้ที ่ 3 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน :    ขอ้ที ่ 2 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 2  
ลกัษณะโครงการ :      โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
ฝ่ายบริหารงานท่ีรบัผิดชอบ :    ฝ่ายบรหิารงานวชิาการ 
ผู้รบัผิดชอบ :   นางพวงทพิย ์ประจุคมน์ผล 
ระยะเวลาด าเนินการ :  ตลอดปีการศกึษา 
งบประมาณ :   - ไม่ม ี- 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….  
1. หลกัการและเหตุผล 

ตามทีพ่ระราชบญัญตักิารศกึษา พ.ศ. 2542 มสีาระส าคญัทีเ่น้นการปฏริปูการศกึษา โดยเฉพาะ
การปฏริูปการเรยีนการสอน ซึง่เกีย่วขอ้งกบัครผููส้อนโดยตรง ดงันัน้ครใูนยุคปัจจุบนั จงึตอ้งปรบัเปลีย่น
บทบาทใหเ้ป็นผูร้อบรูแ้ละสามารถท าวจิยัได้ 

การวจิยัในชัน้เรยีนเป็นนวตักรรมรูปแบบหนึ่ง น ามาใชเ้พือ่แกปั้ญหาในชัน้เรยีน ประโยชน์ท า
วจิยัไม่เพยีงแต่จะช่วยพฒันาการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพแต่ยงัช่วยพฒันาวชิาชพีครใูหม้คีวาม
เขม้แขง็ยิง่ขึน้ 

 

2. วตัถปุระสงค ์ 
2.1 เพือ่แกไ้ขปัญหาในชัน้เรยีน 
2.2 เพือ่พฒันาการเรยีนการสอนใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่นกัเรยีน 
 

3.  เป้าหมาย  
3.1 ผลผลติ (Outputs) (ระบุผลงานทีเ่กดิขึน้หลงัจากด าเนินการเสรจ็)  

1) เชงิปรมิาณ   
- คร ู13 คน มวีจิยัในชัน้เรยีน อย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง/ภาคเรยีน   

2) เชงิคุณภาพ   
                     - ครสูามารถแกปั้ญหาในชัน้เรยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

- ครูสามารถน าแนวทางที่ได้จากการวจิยัมาอภปิรายแลกเปลี่ยนความคดิเห็น
เพือ่ร่วมกนัพฒันาศาสตรข์องวชิาชพีใหม้คีวามก้าวหน้ายิง่ขึน้ 

- ผูเ้รยีนสามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องการเรยีนรูต้ามจุดมุ่งหมายทีค่รตูอ้งการ 
3.2 ผลลพัธ ์(Outcomes) (ระบุผลประโยชน์ทีเ่กดิจากผลผลติ)  

1) ครใูชว้จิยัในชัน้เรยีนแก้ปัญหาการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 

2) นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนผ่านเกณฑต์ามทีก่ าหนด 
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3) คร ูนกัเรยีน พงึพอใจในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีม่กีารวจิยัในชัน้เรยีน 
 

4. กิจกรรม / วิธีด าเนินการ และ งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รบัผิดชอบ 

อดุหนุน อ่ืน ๆ 
1 วางแผน เขยีนโครงการ 

แต่งตัง้ค าสัง่ผูร้บัผดิชอบ 
- - มถิุนายน 

2565 
นางพวงทพิย ์ประจุคมน์
ผล 

2 จดัประชุมครวูางแผนการท าวจิยั
ในชัน้เรยีน 

- - สงิหาคม 
2565 

คณะกรรมการตามค าสัง่ 

3 ครผููส้อนร่วมกนัศกึษาปัญหา 
วเิคราะหปั์ญหาในชัน้เรยีนทีต่น
รบัผดิชอบ 

- - กนัยายน 
2565 

ครผููส้อน 

4 ครผููส้อนท าการวจิยัและสรุปผลที่
ได ้

- 
 

- กนัยายน-
ตุลาคม 

2565 (เทอม 1) 
พฤศจกิายน 65 
– มนีาคม 66 
(เทอม2) 

คณะกรรมการตามค าสัง่ 

5 ครผููส้อนร่วมกนัอภปิรายผล 
แลกเปลีย่นความคดิเหน็เพื่อ
พฒันาการเรยีนการสอนต่อไป 

- - ตุลาคม 2565 
มนีาคม 2566 

นางพวงทพิย ์ประจุคมน์
ผล 

 
5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่าเป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีการวดั
ประเมินผล 

เครื่องมือในการ
ประเมิน 

วจิยัในชัน้เรยีน 13 เรื่อง รอ้ยละ 80 ตรวจสอบ นบัจ านวน - 
นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิผ์่านเกณฑท์ี่
ก าหนด 

ระดบั 2 ขึน้ไป 
รอ้ยละ 60 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

คร ูนกัเรยีนพงึพอใจ  ระดบั ด ีขึน้ไป 
รอ้ยละ 80 

สอบถาม 
แบบสอบถามความ 
พงึพอใจ 

 
 
 
 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
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6.1 ครทู าวจิยัในชัน้เรยีน คนละ  1 เรื่อง รวม จ านวน  13  เรื่อง/ภาคเรยีน 
6.2 นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนผ่านเกณฑท์ีก่ าหนด 
6.3 คร ูนกัเรยีน พงึพอใจต่อการจดัการเรยีนการสอนทีใ่ชว้จิยัในชัน้เรยีน  
 
 
 

                        ผูเ้สนอโครงการ                                                       ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 
 ลงชื่อ           พวงทิพย ์ ประจคุมน์ผล                                     ลงชื่อ       กญัญพิ์ดา  จงคง 
                (นางพวงทพิย ์ ประจุคมน์ผล  )                           (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 
                        หวัหน้างานวจิยัฯ                                              ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะ
วทิยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ช่ือโครงการ :   2.1    พฒันาคุณภาพงานวชิาการและงานทะเบยีนวดัผล 
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ช่ือกิจกรรม :   2.1.3  นิเทศภายในสถานศกึษา , นิเทศจากหน่วยงานตน้สงักดั 
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :           ขอ้ที ่ 3 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน :  ขอ้ที ่ 2 , 3 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 2 , 3 
ลกัษณะของโครงการ :   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง     
ฝ่ายบริหารท่ีรบัผิดชอบ :  กลุ่มบรหิารงานวชิาการ     
  
ผู้รบัผิดชอบ :    1) นางพชัร ี ภูนฤมติ  2) ครทูุกกลุ่มสาระ 
ระยะเวลาด าเนินการ :  พฤษภาคม  2565  -  มนีาคม  2566   
งบประมาณ :   - ไม่ม ี- 
.............................................................................................................................................................
........ 
1. หลกัการและเหตุผล 

การศึกษามีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ  ไม่ว่าจะเป็นวิธีการสอน หลักสูตร
เทคโนโลยตีลอดจนบุคลากรซึ่งสิง่เหล่านี้ย่อมมผีลกระทบต่อการเรยีนการสอนของสถานศกึษาภารกิจ
ส าคญัของการด าเนินงานในโรงเรยีน คอืการพฒันานักเรยีนให้มคีุณภาพตามจุดหมายของหลกัสูตรการ
จดัการศกึษาเพื่อใหผู้เ้รยีนบรรลุผลส าเรจ็ตามจุดหมายของหลกัสูตรดงักล่าวอย่างมคีุณภาพ และเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  นัน้ จะต้องอาศัยกระบวนการ  3  อย่าง คือ 
กระบวนการบรหิารกระบวนการนิเทศ และกระบวนการเรยีนการสอนทัง้  3 อย่างนี้เกี่ยวขอ้งซึ่งกนัและ
กนัการพฒันาผู้เรยีนให้มสีมบูรณทัง้ทางร่างกาย จติใจสตปัิญญาความรู้และคุณธรรมจรยิธรรม ในการ
ด ารงชวีติสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมคีวามสุขหรอืกล่าวอกีนัยหนึ่งคอื จดัการศกึษาใหน้ักเรยีนเป็น
คนดีคนเก่งและมีความสุขได้นัน้กระบวนการนิเทศเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคญัต่อการจดั
การศกึษาของโรงเรยีนและพฒันาโรงเรยีนให้มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศกึษาการนิเทศภายใน
โรงเรยีนเป็นกระบวนการหนึ่งของการนิเทศ ที่มคีวามส าคญัต่อการพฒันาโรงเรียน  2  ประการ คอื
ส่งเสรมิประสทิธภิาพการจดัการศกึษาของโรงเรยีนและให้ความช่วยเหลอืแก่ครู ในการปรบัปรุงพฒันา
ก ร ะบวนก า ร จัด กิ จ ก ร ร มก า ร เ รี ย นก า รสอน ให้ มีป ร ะ สิท ธิภ าพสู ง ขึ้ น ปั จ จุ บัน โ ร ง เ รี ย น  
บ้านเกาะวทิยา ยงัไม่สามารถพฒันาโรงเรยีนให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศกึษาได้ทุกด้าน ซึ่งโรงเรยีน
ร่วมกันวิเคราะห์พบว่าผู้เรียนยงัต้องได้รบัการพัฒนา ด้านความรู้ความสามารถตามมาตรฐานของ
หลกัสูตรส่งผลใหคุ้ณภาพของโรงเรยีนบ้านเกาะวทิยายูในระดบัที่ยงัไม่เป็นที่น่าพอใจทัง้ดา้นการจดัการ
เรยีนการสอนด้านผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและด้านการบรหิารจดัการโรงเรยีนจงึได้จดัท าโครงการการ
นิเทศภายในโรงเรยีนเพื่อพฒันาครูใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและทกัษะในการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน
และปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อจะได้ส่งผลให้นักเรยีนมคีุณภาพและมคีุณลกัษณะที่พงึประสงค์ 
ตามจุดหมายของหลกัสตูรตลอดจนการพฒันางานดา้นต่าง ๆ ของโรงเรยีนโดยเฉพาะการปฏบิตังิานด้าน
วชิาการ ให้มปีระสทิธภิาพสูงขึ้นและนักเรยีน ครูผู้สอนมคีุณภาพได้มาตรฐานการศกึษาโรงเรยีนจึงได้
จดัท าโครงการนิเทศภายในขึน้เป็นโครงการต่อเนื่อง 
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2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพื่อพฒันาบุคลากรให้มคีวามรู้ความเข้าใจ และทกัษะเกี่ยวกบัวธิีการจดัการเรยีนรู้ที่เน้น

ผู้ เ รี ย น 
เป็นส าคญั น าไปใชป้รบัปรุง พฒันาการจดักระบวนการเรยีนการสอนของตนได ้

2.2 เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทุกระดบัใหส้งูขึน้ 
2.3 เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในการด าเนินโครงการ 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชงิปรมิาณผลผลติ  (Outputs) 
1) ครรูอ้ยละ 100  ไดร้บัการนิเทศอย่างน้อยภาคเรยีนละ 1 ครัง้ 
2) ครูร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการนิเทศภายในของโรงเรยีนทุกกิจกรรมอย่าง 

มปีระสทิธภิาพ 
3.2 เชงิคุณภาพผลลพัธ ์(Outcomes)   

1) ครูมคีวามรู้ ความเข้าใจ และทกัษะเกี่ยวกบัวธิีการจดัการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคญัและน าไปใชป้รบัปรุง พฒันาการจดักระบวนการเรยีนการสอนคดิเป็นรอ้ยละ 80 
ขึน้ไป 

2) นกัเรยีนมคีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา  
3) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทุกชัน้เรยีนระดบัสถานศกึษามรีะดบัผลการเรยีนสูงขึ้นจาก  

ปีการศกึษา 2565 
 

4. กิจกรรม/วิธีด าเนินการและงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รบัผิดชอบ 

อดุหนุน อ่ืน ๆ  
1. นิเทศภายใน 

ขัน้ตอนด าเนินงาน 
1.ประชุมวางแผน 
ประชุมผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งเพื่อชีแ้จงความส าคญั
และความจ าเป็นในการจดัท าโครงการนิเทศ
ภายในโรงเรยีนเพือ่สรา้งเขา้ใจใหต้รงกนั 
    -แต่งตัง้คณะกรรมการนิเทศภายใน
โรงเรยีน 
.2 .ด าเนินงานตามแผน 
  - ประชุมคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรยีน
เพือ่ศกึษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและความ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

พ.ค. 2565 
 
 
 
 
 
 

พ.ค. 2565 
-ม.ีค.2566 

 

 
 
หน.กลุ่มบรหิาร
วชิาการ, 
ครผููส้อนทุกคน, 
คณะกรรมการ
ตามค าสัง่ 
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ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รบัผิดชอบ 

อดุหนุน อ่ืน ๆ  
ตอ้งการจดัท าโครงการและก าหนดกจิกรรม
การนิเทศและก าหนดแผนการนิเทศ 
    -สรา้งเครื่องมอืการนิเทศไดแ้ก่แบบบนัทกึ
ต่างๆและปฏทินิการปฏบิตังิานนิเทศภายใน 
    - นิเทศตามปฏทินิปฏบิตักิารนิเทศภายใน 
3.การตรวจสอบผลการด าเนินการ 
- ตดิตามการนิเทศการสอนภาคเรยีนละ 1 
ครัง้ 
ขัน้สรปุ 
   - ประเมนิผลการนิเทศภาคเรยีนละ 1 ครัง้ 
   - สรุปผลการด าเนินการนิเทศภายใน 
4.การปรบัปรุงแกไ้ข 
- น าขอ้เสนอแนะจากการนิเทศไปปรบัปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. กิจกรรมนิเทศจากหน่วยงานต้นสงักดั 
1.ประชุมวางแผน 
ประชุมผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งเพื่อชีแ้จงความส าคญั
และความจ าเป็นเพือ่เตรยีมรบัการนิเทศ 
2 แต่งตัง้คณะกรรมการเตรยีมการรบัการ
นิเทศจากหน่วยงานต้นสงักดั 

 
 

  
ม.ิย. 2565 
-ส.ค.2565 

 

 
หน.กลุ่มบรหิาร
วชิาการ 
ครผููส้อนทุกคน 

 รวม - -   
 
5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่าเป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีวดัและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ใน
การประเมิน 

ผลผลิต  (Output) 
1 .ครรูอ้ยละ100 ไดร้บัการนิเทศอย่างน้อยภาค
เรยีนละ 1 ครัง้ 
2. ครรูอ้ยละ 100 ไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมการนิเทศ
ภายในของโรงเรยีนทุกกจิกรรม 

 
รอ้ยละ 100 
 

1. สงัเกตการเขา้
ร่วมกจิกรรม  
2. ประเมนิความ
พงึพอใจ 
3. เครื่องมอืนิเทศ 

1. สมุดนิเทศ 
2. แบบสอบถาม
ประเมนิความพงึ
พอใจการเขา้ร่วม
กจิกรรม 
3. เครื่องมอืนิเทศ 

ผลลพัธ ์ (Outcome)  
รอ้ยละ 75 
 

1. สงัเกตการเขา้
ร่วมกจิกรรม  
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ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่าเป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีวดัและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ใน
การประเมิน 

1.ครมูคีวามรคูวามเขา้ใจ และทกัษะเกีย่วกบัวธิกีาร
จดัการเรยีนรูที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญัและน าไปใช้
ปรบัปรุง พฒันาการจดักระบวนการเรยีนการสอน 
2. นกัเรยีนมคีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา  
3. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทุกชัน้เรยีนระดบั
สถานศกึษามรีะดบัผลการเรยีนสงูขึน้ 

 
 
 
รอ้ยละ 3 

2. ประเมนิความ
พงึพอใจ 

 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

6.1 ครไูดน้ าปัญหา อุปสรรคไปปรบัปรุงแกไ้ข 
6.2  เกดิประสทิธภิาพสงูสุดในการจดัการเรยีนการสอน 
6.3  ครทูุกคนมคีวามพงึพอใจในการนิเทศการสอน 
 
 
 

                     ผูเ้สนอโครงการ                                                 ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 

ลงชื่อ         พชัรี  ภนูฤมิต   ลงชื่อ    กญัญพิ์ดา  จงคง 
             (นางพชัร ี ภูนฤมติ)           (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 

               หวัหน้างานวชิาการ   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 
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ช่ือโครงการ :   2.1    พฒันาคุณภาพงานวชิาการและงานทะเบยีนวดัผล 
ช่ือกิจกรรม :   2.1.4  ปรบัปรุงหลกัสตูรสถานศกึษา 
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :  ขอ้ที ่ 1 , 6 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน  :  ขอ้ที ่ 3 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 2 
ลกัษณะของโครงการ :   โครงการใหม ่   โครงการต่อเนื่อง     
ฝ่ายบริหารท่ีรบัผิดชอบ :  บรหิารงานวชิาการ     
  
ผู้รบัผิดชอบ :    1) นางพชัร ี ภูนฤมติ  2) ครทูุกกลุ่มสาระ 
ระยะเวลาด าเนินการ :  เมษายน  2565  -  มนีาคม  2566     
งบประมาณ :                  - ไม่ม ี- 
.............................................................................................................................................................
........ 
1. หลกัการและเหตุผล 

การพฒันาหลกัสูตรเป็นภารกจิของสถานศกึษา ทีจ่ะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหม้คีวาม
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาวะการเปลีย่นแปลงทางสงัคมวฒันธรรม เศรษฐกจิ การเมอืงและการปกครอง
ภ า ย 
ในทอ้งถิน่ ภายในประเทศ และต่างประเทศ 

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยาเป็นโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีประจ าอ าเภอ และ
สถานศกึษาพอเพยีง และไดด้ าเนินการจดัท าหลกัสูตรโรงเรยีน  พรอ้มทัง้ไดน้ าไปใชใ้นการจดัการเรยีน
ก า ร ส อ น ม า แ ล้ ว  
และพบว่าโครงสร้างหลักสูตร การบริหารและการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ทีมุ่่งเน้นใหผู้เ้รยีนมศีกัยภาพเป็นพลโลก ยงัไม่ประสบผลส าเรจ็เท่าทีค่วร จงึ
จ าเป็นตอ้งจดัท าโครงการนี้ขึน้ 

 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพือ่ทบทวนและปรบัปรุงหลกัสตูรสถานศกึษา 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชงิปรมิาณผลผลติ  (Outputs) 
1) หลกัสตูรสถานศกึษาไดป้รบัปรุง และพฒันารอ้ยละ  100 
2 ครูผูส้อนรอ้ยละ  80  สามารถน าหลกัสูตรมาพฒันาสู่การจดัการเรยีนการสอนไดอ้ย่าง 

มปีระสทิธภิาพ 
3.2 เชงิคุณภาพผลลพัธ ์ (Outcomes)   

1) หลกัสตูรสถานศกึษามปีระสทิธภิาพ 
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2) ครูผู้สอนปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

3) ผูเ้รยีนมคีวามรู ้และทกัษะ มคีุณธรรม จรยิธรรม และมศีกัยภาพ 
4. กิจกรรม/วิธีด าเนินการและงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
อดุหนุน 

อ่ืน 
ๆ 

1. ประชุ มทบทวน /ปรับปรุ ง โครงส ร้ า ง
ห ลั ก สู ต ร โ ร ง เ รี ย น บ้ า น เ ก า ะ วิ ท ย า
พุทธศกัราช 2553  ฉบบัปรบัปรุง 2560 

  เม.ย. 2565 หน.กลุ่มบรหิาร
วชิาการ 
หน.กลุ่มสาระฯ 

2. ประชุมทบทวน/ปรบัปรุงหลกัสูตรโรงเรยีน
บ้านเกาะวทิยา พุทธศกัราช 2553  ฉบบั
ปรบัปรุง 2560ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้

  เม.ย. 2565 หน.กลุ่มสาระฯ 
ครผููส้อนทุกคน 

3. ประชุมปรบัปรบัปรุงหลกัสูตรโรงเรยีนบ้าน
เกาะวิทยา พุทธศักราช 2553  ฉบับ
ปรับปรุ ง  2560 กลุ่ มสาระการ เ รียนรู้
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   และวิชา
ภูมศิาสตร ์

 
- 

 
- 

เม.ย. 2565  

4. จดัท าหลกัสตูร(ท ารปูเล่ม) - - ม.ิย. 2565 หน.กลุ่มสาระฯ 
ครผููส้อนทุกคน 

5. น าหลกัสตูรไปใช ้
ในการจดัการเรยีนการสอน 

- - มิ.ย .  2565-
ม.ีค.2566 

หน.กลุ่มสาระฯ 

6. นิเทศ  ตดิตามการใชห้ลกัสตูร - - ต ล อ ด ปี
การศกึษา 

ก ลุ่ ม บ ริ ห า ร
วชิาการ 
หน.กลุ่มสาระฯ 
ครผููส้อนทุกคน 

7. ประเมนิผล 
- ค่าวสัดุ 

-  ภาคเรียนละ 
1 ครัง้ 

หน.กลุ่มสาระฯ 

8. รายงานผล - - มนีาคม 2566 หน.กลุ่มสาระฯ 
รวม - - - 

 
5. การประเมินผล 
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ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่า

เป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีวดัและประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช้
ในการประเมิน 

ผลผลิต  (Output) 
1. ปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนบ้านเกาะ
วิทยา พุทธศักราช 2553  ฉบับปรับปรุง 
2560  
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
2. ครูร้อยละ 80 มคีวามรู้ความเขา้ใจเรื่อง
หลกัสูตร และสามารถจดักจิกรรมการเรยีน
การสอน และวดัผลประเมนิผลในกลุ่มสาระ 
ที่ ร ับผิดชอบได้อย่ า งมีประสิทธิภ าพ
นักเรยีนมคีวามรู้ และทกัษะที่จ าเป็นตาม
หลกัสตูร 
 

 
รอ้ยละ 80 
 
 
รอ้ยละ 80 

 
1. สงัเกตการณ์สอน 
2. ตรวจสอบเอกสาร 
3. ต ร ว จ ส อ บ จ า ก

ผลสัมฤทธิท์างการ
เรยีนของนกัเรยีน 

4. ตรวจสอบจากผล
การประเมินระดับ
ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ
ระดบัชาต ิ

 
1. แ บ บ

สงัเกตการณ์
สอน 

 
 

ผลลพัธ ์ (Outcome) 
1. ครูมคีวามสามารถในการจดัการเรยีนรู้  
และพัฒนาศักยภาพผู้ เ รียนได้อย่ างมี
ประสทิธภิาพ 
2 .  ผู้ เ รี ย นมีคุ ณภาพต ามมาต ร ฐ าน
การศกึษา และมศีกัยภาพ 
 

 
รอ้ยละ 80 
 
รอ้ยละ 80 

 
1. ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร

ปฏบิตังิาน 
2. ต ร ว จ ส อ บ จ า ก

ผลสัมฤทธิท์างการ
เรยีนของนกัเรยีน 

3. ตรวจสอบจากผล
การประเมินระดับ
ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ
ระดบัชาต ิ

 
4. แบบ

ประเมนิผล
การ
ปฏบิตังิาน 

 

 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

6.1 โรงเรยีนมหีลกัสตูรสถานศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพ 
6.2 ครูผู้สอนจดักิจกรรมการเรยีนการสอนได้อย่างมปีระสทิธิภาพผู้เรียนมคีวามรู้ และทกัษะ  

มคีุณธรรม จรยิธรรม ด าเนินชวีติตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และมศีกัยภาพเป็นพล
โลก 

 
 
 

  ผูเ้สนอโครงการ ผูอ้นุมตัโิครงการ 
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ลงชื่อ      พชัรี  ภนูฤมิต        ลงชื่อ   กญัญพิ์ดา  จงคง 
           (นางพชัร ี ภูนฤมติ)                 (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 
           หวัหน้างานวชิาการ  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 
 
 
 

ช่ือโครงการ :   2.1    พฒันาคุณภาพงานวชิาการและงานทะเบยีนวดัผล 
ช่ือกิจกรรม :   2.1.5  พฒันาแหล่งเรยีนรูห้อ้งสมุดโรงเรยีน 
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :  ขอ้ที ่ 4 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน :  ขอ้ที ่ 4 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 2 
ลกัษณะโครงการ :    โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง    
ฝ่ายบริหารท่ีรบัผิดชอบ :  กลุ่มบรหิารงานวชิาการ 
ผู้รบัผิดชอบ :     นางองิอร  นาคศูนย์ 
ระยะเวลาด าเนินการ :  1  เมษายน  2565  -  31  มนีาคม  2566 
งบประมาณ :    2,070  บาท 
.............................................................................................................................................................
........ 
1. หลกัการและเหตุผล 

ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคญัของนักเรียนและครู  จึงมีความจ าเป็นต้องพฒันางานให้มี
เอกสารสือ่วสัดุต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นอย่างเพยีงพอส าหรบัการใหบ้รกิารและเอือ้ต่อการเรยีนรู ้และสอดคลอ้งกบั
หลกัการจดัการศกึษาเพื่อพฒันาสงัคมไทยให้เป็นสงัคมแห่งความรู้และการเรยีนรู้ต ามพระราชบญัญัติ
การศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545  และโครงการห้องสมุด 3 ดี
ของกระทรวงศกึษาธกิาร รวมทัง้การกา้วสูป่ระชาคมอาเซยีน 

 
2. วตัถปุระสงค ์  

2.1 เพือ่ปรบัปรุงและพฒันางานหอ้งสมุดใหเ้ป็นระบบ และสะดวกในการใชบ้รกิาร 
2.2 เพือ่จดัหาเอกสาร สือ่วสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้ 
2.3 เพือ่ใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรู ้ มนีิสยัรกัการอ่านและมทีกัษะในการแสวงหาความรู้ 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชงิปรมิาณ  

1) หอ้งสมุดมบีรรยากาศเหมาะกบัการอ่านหนงัสอื 
2) หอ้งสมุดมวีสัดุอุปกรณ์ใชพ้ฒันางานและมสีิง่พมิพใ์หบ้รกิารเพิม่ขึน้ 
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3) นกัเรยีน ครแูละบุคลากรของโรงเรยีนใชบ้รกิารหอ้งสมุดเพิม่ขึน้ 
4) นกัเรยีนและบุคลากรของโรงเรยีนมคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารหอ้งสมุดรอ้ยละ  

95 
5) ห้องสมุดจดักจิกรรมส่งเสรมินิสยัรกัการอ่านอย่างหลากหลายให้แก่นักเรยีนตลอดปี

การศกึษา 
 
 

3.2 เชงิคุณภาพ  
1) หอ้งสมุดมบีรรยากาศและสถานทีด่ ีและเหมาะสม                
2) หอ้งสมุดมวีสัดุอุปกรณ์ใชพ้ฒันางานและมหีนงัสอืและสือ่การเรยีนรูท้ีด่ใีหบ้รกิาร 
3) ห้องสมุดสามารถตอบสนองความต้องการในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างเต็ม

ประสทิธภิาพ 
4) นกัเรยีนและบุคลากรของโรงเรยีนเหน็ความส าคญัของการอ่านและรกัการอ่านมากขึน้ 
5) นักเรยีนสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ สามารถใชห้อ้งสมุด แหล่งความรูแ้ละสื่อ

ต่าง ๆ ได ้
6) นักเรยีนมแีหล่งเรยีนรู้ด้านประชาคมอาเซียนและเกิดความตื่นตวัในการเตรยีมตัว

ตลอดจนมีความ พร้อมในการเข้าสู่ส ังคมอาเซียน และก่อให้เกิดการเรียนรู้และ
ตระหนกัในความเป็นพลเมอืงไทยและพลเมอืงอาเซยีนทีม่คีุณภาพ 

 
4. กิจกรรม/วิธีด าเนินการและงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รบัผิดชอบ 

อดุหนุน อ่ืน ๆ 
1. ขัน้เตรยีม 

ประชุมคณะกรรมการเพือ่วางแผนการ
ด าเนินงาน 
ด าเนินการ   จดักจิกรรม 
กจิกรรมที ่ 1 จดับรรยากาศ 

-  ตกแต่งบรรยากาศหอ้งสมุด 

 
1,000 

  
พ.ย. - ธ.ค. 

2565 

นางองิอร   นาค
ศูนย ์
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ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รบัผิดชอบ 

อดุหนุน อ่ืน ๆ 
2. กจิกรรมที ่2 บรหิารจดัการหอ้งสมุด 

-  ส ารวจและวางแผนเพือ่พฒันางาน 
-  งานธุรการ การเงนิหอ้งสมุด 
- จดัหาทรพัยากรหอ้งสมุด 
- จดัท าฐานขอ้มลูทรพัยากรหอ้งสมุด 
- จดัเตรยีมเพือ่ใหบ้รกิาร 
- ซ่อมบ ารุง 
- ส ารวจและจ าหน่ายออก 
- สถติแิละรายงาน 

1,070  ส.ค. 2565 นางองิอร  นาคศูนย์ 

3. กจิกรรมที ่3 จดัใหบ้รกิาร 
- บรกิารยมื-คนืหนงัสอื 
- บรกิารใหอ้่านทัว่ไป 
- บรกิารคอมพวิเตอร ์
- บรกิารการใชห้อ้งสมุดเป็นชัน้เรยีน 
- บรกิารอื่นๆ 
  

 
 
 

 พ.ค. 2565 
- ม.ีค. 2566 

นางองิอร  นาคศูนย์ 

4. กจิกรรมที ่4 จดักจิกรรมสง่เสรมิการ
อ่านและการใชห้อ้งสมุด 
-  จดัป้ายนิเทศความรูท้ ัว่ไป 
- นิทรรศการแนะน าหนงัสอืใหม่ 
- กจิกรรมชุมนุมหอ้งสมุด 
- โครงการสง่เสรมิการอ่าน 
- กจิกรรมเชดิชเูกยีรต ิ
- กจิกรรมอื่น ๆ 

 
 พ.ค. 2565 

- ม.ีค. 2566 
นางองิอร  นาคศูนย์ 

 กจิกรรมที ่5 งานสอนและสนบัสนุนการ
เรยีนการ สอน 
- งานสอน 
- งานสนบัสนุนการเรยีนการสอน 
ตดิตามประเมนิผล 
  ตรวจสอบและประเมนิผล 

    

รวม 2,070   
 
5. การประเมินผล 
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ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่า

เป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีวดัและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ใน
การประเมิน 

1. รอ้ยละของนกัเรยีนทีเ่ขา้ใชห้อ้งสมุด/วนั 
2. รอ้ยละความพงึพอใจในการใชบ้รกิารหอ้งสมุด
ของนกัเรยีน และบุคลากร 

 1. เกบ็สถติ ิ
2. ท า
แบบสอบถาม 

1.แบบเกบ็สถติ ิ
2.แบบสอบถาม 

 
 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั  

6.1 หอ้งสมุดมบีรรยากาศเหมาะกบัการอ่านหนงัสอื 
6.2 หอ้งสมุดมวีสัดุอุปกรณ์ใชพ้ฒันางานและมสีิง่พมิพใ์หบ้รกิาร 
6.3 หอ้งสมุดสามารถตอบสนองความตอ้งการในการสบืคน้ขอ้มลูไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพ 
6.4 นกัเรยีนและบุคลากรของโรงเรยีนเหน็ความส าคญัของการอ่านและรกัการอ่านมากขึน้ 
6.5 นกัเรยีนสนใจแสวงหาความรูจ้ากแหล่งต่าง ๆ  สามารถใชห้อ้งสมุด แหล่งความรูแ้ละสือ่ต่าง 

ๆ ได ้
6.6 นกัเรยีนและบุคลากรของโรงเรยีนมคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารหอ้งสมุด 
6.7 นกัเรยีนมนีิสยัรกัการอ่าน  รกัหอ้งสมุดและใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ 
6.8 นกัเรยีนมแีหล่งเรยีนรูด้า้นประชาคมอาเซยีนและเกดิความตื่นตวัในการเตรยีมตวัตลอดจนมี

ความพรอ้มในการเขา้สูส่งัคมอาเซยีน  และก่อใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละตระหนกัในความเป็น
พลเมอืงไทยและพลโลก 

 
 
 
                     ผูเ้สนอโครงการ   ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 

ลงชื่อ          อิงอร  นาคศนูย ์       ลงชื่อ   กญัญพิ์ดา  จงคง 
              (นางองิอร  นาคศูนย)์                   (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 

                หวัหน้างานหอ้งสมุด      ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะ
วทิยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพฒันาคุณภาพงานวชิาการและงานทะเบยีนวดัผล 
กจิกรรมพฒันาแหล่งเรยีนรูห้อ้งสมุดโรงเรยีน 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

ค่าวสัด ุ
 ตกแต่งบรรยากาศหอ้งสมุด   1,000 
 วสัดุซ่อมแซมหนงัสอื   1,070 
 ของรางวลั    
รวมค่าวสัด ุ 2,070 
ค่าครภุณัฑ์ 
     
     
     
รวมค่าครภุณัฑ์  
ค่าใช้สอย (รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงบริการ  การรบัรอง  พิธีการ  เบีย้เล้ียง ฯลฯ) 
     
     
     
รวมค่าใช้สอย  
รวมทัง้ส้ิน 2,070 
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ช่ือโครงการ :   2.1    พฒันาคุณภาพงานวชิาการและงานทะเบยีนวดัผล 
ช่ือกิจกรรม :   2.1.6  พฒันางานแนะแนวการศกึษาและอาชพี 
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :  ขอ้ที ่ 4 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน :  ขอ้ที ่ 1 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 2 
ลกัษณะโครงการ :   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ฝ่ายบริหารงานท่ีรบัผิดชอบ :  บรหิารงานวชิาการ 
ผู้รบัผิดชอบ :        นางสาวธญัญานุช  อุปนันท์ 
ระยะเวลาด าเนินการ :       1 ปีการศกึษา 
งบประมาณ :         2,000  บาท  
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……… 
1. หลกัการและเหตุผล 

อ้างถึงมาตรฐานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรยีน ผู้เรยีนมคีวามรู้ ทกัษะ
พื้นฐาน และเจตคตทิี่ดตี่องานอาชพี ดงันัน้งานแนะแนวจึงจ าเป็นต้องพฒันาห้องแนะแนว และพฒันา
ระบบงานแนะแนว ใหม้ปีระสทิธภิาพซึ่งเป็นงานทีด่ าเนินการเป็นประจ าต่อเนื่องทุกปี  ดงันัน้เพื่อใหก้าร
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพนัน้ทางงานแนะแนวต้องจดัให้มวีสัดุ อุปกรณ์ที่เพยีงพอ ในการ
สนับสนุนการปฏบิตังิานของทุกฝ่ายทุกส่วนที่เกี่ยวขอ้ง ปีการศกึษา 2565 ได้ขออนุมตังิบประมาณการ
ด า เ นิ น ง า น  จ า น ว น   2,000  บ า ท  
เพือ่น ามาปรบัปรุงพฒันางานแนะแนวใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพือ่พฒันาหอ้งแนะแนว ใหม้อีุปกรณ์เพยีงพอ ส าหรบัการด าเนินงาน 
2.2 เพือ่ใหก้ารด าเนินงานแนะแนวเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชงิปรมิาณ 
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ไดร้บัวสัดุอุปกรณ์ ส าหรบัการด าเนินงานรอ้ยละ 80 
3.2 เชงิคุณภาพ 

              งานในฝ่ายแนะแนวมกีารด าเนินงาน ทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 
 
 
 
 
4. กิจกรรม/วิธีด าเนินการและงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ อดุหนุ
น 

อ่ืน ๆ  

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 วางแผน  เขยีนโครงการ ขออนุมตัิ
โครงการ 
 
ด าเนินการจดัซือ้อุปกรณ์ตามโครงการ 
 
รบัฟังขอ้เสนอแนะเพือ่แกไ้ข ปรบัปรุง
โครงงาน 
 น าสรุปผลการด าเนินกจิกรรมเพือ่น าไป
ปรบัปรุงและพฒันา 

2,000 
 

- 
 
- 
 
- 

 

- 
 

- 
 
- 
 
- 

เม.ย-พ.ค 
2565 

 
ส.ค 2565 

 
ม.ค 2566 

 
ม.ีค-เม.ย 2566 

ครธูญัญานุช อุปนนัท์ 

รวม 2,000 -  
 
5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่าเป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีวดัและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ใน
การประเมิน 

เชิงปริมาณ 
ไดร้บัวสัดุอุปกรณ์ ส าหรบัการด าเนินงานครบ  

รอ้ยละ80  การบนัทกึขอ้มลู - แบบบนัทกึ 

เชิงคณุภาพ 
งานในฝ่ายแนะแนวมกีารด าเนินงานทีม่ี
ประสทิธภิาพ 

 
รอ้ยละ 90 
 

การสอบถาม 
 

- แบบสอบถาม 

 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
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6.1 งานแนะแนว มวีสัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ตรงตามวตัถุประสงคข์องการใชง้าน ตลอดปีการศกึษา 
2565 

6.2 การด าเนินงานแนะแนวเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ 
 
 
 

 ผูเ้สนอโครงการ                                                       ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 
ลงชื่อ        ธญัญานุช  อปุนันท์                                   ลงชื่อ       กญัญพิ์ดา  จงคง 
          (นางสาวธญัญานุช  อุปนนัท)์                                     (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 

         ผูร้บัผดิชอบโครงการ       ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 
แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 

โครงการพฒันาคุณภาพงานวชิาการและงานทะเบยีนวดัผล 
ชื่อกจิกรรมพฒันางานแนะแนวการศกึษาและอาชพี 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

ค่าวสัด ุ
1 วสัดุในการพฒันางานแนะแนว - 1,000 1,000 
2 วสัดุในการแนะแนวศกึษาต่อ  1,000 1,000 
     
รวมค่าวสัด ุ 2,000 
ค่าครภุณัฑ์ 
     
     
     
รวมค่าครภุณัฑ์  
ค่าใช้สอย (รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงบริการ  การรบัรอง  พิธีการ  เบีย้เล้ียง ฯลฯ) 
     
     
     
รวมค่าใช้สอย  

รวมทัง้ส้ิน          2,000 
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ช่ือโครงการ :   2.2  พฒันาการเรยีนการสอน  8  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
ช่ือกิจกรรม :  พฒันาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์, สาระภาษาต่างประเทศ ,  

           สาระการงานและอาชพี , สาระวชิาคณิตศาสตร ์, สาระภาษาไทย ,  
                                          สาระพละศกึษาและสุขศกึษา , สาระศลิปศกึษา ,  
                                          สาระสงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม 
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ :  ขอ้ที ่ 1 , 2 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน  :  ขอ้ที ่ 1 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 1 , 2 , 3 
ลกัษณะของโครงการ :   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง     
กลุ่มบริหารท่ีรบัผิดชอบ : กลุ่มบรหิารงานวชิาการ 
ผู้รบัผิดชอบ :   1) นางพชัร ี ภูนฤมติ  2) ครทูุกกลุ่มสาระ  
ระยะเวลาด าเนิน :                พฤษภาคม  2565  -  มนีาคม  2566   
งบประมาณ :                      17,840  บาท 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 
1. หลกัการและเหตุผล 

พระราชบญัญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 มเีจตนารมณ์ที่ต้องการเน้นย ้าว่าการจดัการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทัง้ร่างกาย จติใจ สตปัิญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จรยิธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชวีติสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมคีวามสุข การจดัการศกึษาจงึมี
ความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพของผูเ้รยีน กระบวนการจดัการศกึษาทีส่มบูรณ์จะต้องเป็นการจดัการ
เรยีนการสอนและจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรการศกึษาแต่ละช่วงชัน้   
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ดงันัน้ในการจดัการเรยีนการสอนโดยการจดัสรรงบประมาณตลอดจนการบรหิารจดัการเพือ่สร้าง
บรรยากาศที่เอื้อต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนจึงมีความความจ าเป็นและส าคญัอย่างยิ่งที่จะ
สง่เสรมิกระบวนการเรยีนรูใ้หต้อบสนองต่อเจตนารมณ์ในการจดัการศกึษาตามแนวพระราชบญัญตัิ 

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยาจึงตระหนักถึงความส าคญัอย่างมากที่จะเร่งด าเนินการช่วยเหลือให้
จดัการเรยีนการสอนทุกกลุ่มสาระ อย่างมปีระสทิธภิาพ เพือ่ยกระดบัความรูข้องของผูเ้รยีน  โดยเหน็ควร
ด าเนินการพฒันาคุณภาพการศกึษา ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ฝึกการคดิ การวเิคราะห ์และการเรยีนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงทีห่ลากหลาย ซึง่จะท าใหผู้เ้รยีนไดร้บัการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ เป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ 
ทัง้ร่างกาย จติใจ สตปัิญญา ความรู ้และคุณธรรม มจีรยิธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชวีติสามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมคีวามสุข   

 
 
 
 

2. วตัถปุระสงค ์
2.1. เพือ่ใหค้ร ูนกัเรยีนได ้มสีือ่วสัดุ อุปกรณ์ ทีม่คีวามจ าเป็นในการจดัการเรยีนรู ้
 
2.2 เพื่อให้นักเรยีนได้เรยีนรู้ และฝึกฝนทกัษะ กระบวนการทางวทิยาศาสตร์คณิตศาสตร์และ

ทกัษะ  อาชพี 
2.3 เพื่อให้นักเรยีนมเีครื่องมอืเครื่องใช้ที่ทนัสมยั และมปีระสทิธภิาพ และมจี านวนเพยีงพอใน

การปฏบิตั ิ
2.4 เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทุกกลุ่มสาระ 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 ผลผลติ ( Outputs ) ( ระบุผลงานทีเ่กดิขึน้หลงัจากด าเนินการเสรจ็ ) 

1) เชงิปรมิาณ   
- มวีสัดุอุปกรณ์ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน  

2) เชงิคุณภาพ 
- นกัเรยีนเกดิทกัษะจากกระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีไ่ดฝึ้กปฏบิตัจิรงิ 

3.2 ผลลพัธ ์( Outcomes) ( ระบุผลประโยชน์ทีเ่กดิจากผลผลติ ) 
1) ครู นักเรยีน พงึพอใจในการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนที่มวีสัดุอุปกรณ์ให้ได้ฝึก

ปฏบิตั ิ
2) นกัเรยีนน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการเรยีนรูไ้ปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจ าวนั 
 

4. กิจกรรม / วิธีด าเนินการ และ งบประมาณ 
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ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ 
อดุหนุน อ่ืน ๆ 

1 
 
 

กิจกรรมวิทยาศาสตร ์
วางแผน เขยีนกจิกรรม  
แต่งตัง้ค าสัง่ผูร้บัผดิชอบ 

- - กรกฎาคม  2565 
นางพวงทพิย ์
ประจุคมน์ผล 
 บนัทกึขอซือ้วสัดุ  - - สงิหาคม  2565 

ตดิต่อ สัง่ซือ้ วสัดุ อุปกรณ์ 1,000 - สงิหาคม - ธนัวาคม  2565 
สรุปและรายงานผล - - ตุลาคม  2565 

2  กิจกรรมภาษาองักฤษ 
 1. ประชุมฝ่ายวชิาการเพือ่

ปรกึษาหารอืการจดัท า
โครงการ 
2. เสนอโครงการเพือ่ขอ
อนุมตั ิ
3. แต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบ 
4. ส ารวจวสัดุ สือ่ อุปกรณ์
ทีต่อ้งการ 
5. ด าเนินกจิกรรมตาม
โครงการ ประกอบดว้ย 
-จดัหาวสัดุครุภณัฑ ์
อุปกรณ์สือ่ประกอบการ
เรยีนรู ้
6. ประเมนิผลโครงการและ
จดัท ารายงาน 

2,000 
 

- พ.ค. 65 
 
 

ม.ิย. 65 
 
 
 
     ก.ค. 65 - ม.ีค. 66 

 
 
 

     
ม.ีค. 66 

 

นางสาวธญัญานุช 
อุปนนัท์ 

3 กิจกรรมการงานและอาชีพ 
ตดิต่อ สัง่ซือ้ วสัดุ อุปกรณ์ 
งานบา้น 
งานช่าง 
งานธุรกจิและคอมพวิเตอร ์

4,000 - พฤศจกิายน  2565 กลุ่มสาระการงานและ
อาชพี 
 
 
 
 
 

จดักจิกรรมการเรยีนการ
สอนโดยใชว้สัดุอุปกรณ์ใน
การปฏบิตัจิรงิ 

- - ตลอดภาคเรยีน 

สรุปและรายงานผล - - มนีาคม  2566 
4 กิจกรรมภาษาไทย 
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ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ 
อดุหนุน อ่ืน ๆ 

วนัภาษาไทยแห่งชาติและ
วนัสุนทรภู ่

4,000 - มถิุนายน-กรกฎาคม 2565 
 

กจิกรรมพฒันากลุ่มสาระ 1,000 - ตลอดภาคเรยีน  
5 กิจกรรมคณิตศาสตร ์
 
 

- อจัฉรยิภาพทาง
คณิตศาสตร ์

- กจิกรรมโครงงาน
คณิตศาสตร ์

- กจิกรรมคดิเลขเรว็ 
- กจิกรรมท่องสตูรคณู
กจิกรรม 
   หน้าเสารธ์ง 
- กจิกรรมเกม A-MATH 
-เกม 24 

1,000 
 
 
 
 
 
 
 

1.000 

 

ก.ค. 65 - ม.ีค. 66 สาระคณิตศาสตร ์
 

พฒันากลุ่มสาระการเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์

6  กิจกรรมสงัคมศึกษา     
เขม็ทศิ 1,000  ก.ค. 65 - ม.ีค. 66 สาระสงัคมศกึษา 
บารอมเิตอร ์
เครื่องมอืวดั 
ทศิทางลม 
ตวัอย่างหนิชนิดต่าง ๆ 

7 กิจกรรมพละศึกษาและสุขศึกษา 
กจิกรรมพฒันากลุ่มสาระ 1,840   พละศกึษาและสุข

ศกึษา 
8 กิจกรรมศิลปศึกษา 

จดักจิกรรมการเรยีนรู้ 
นาฎศลิป 

1,000 - พ.ค.65 - ม.ีค. 66 นางขวญัเรอืน  มุข
ดาร ์

จดักจิกรรมการเรยีนรูศ้ลิปะ - - พ.ค. 65 - ม.ีค. 66 
จดักจิกรรมการเรยีนรู้ 
ผา้บาตกิ 

- - พ.ค. 65 - ม.ีค. 66 

ด าเนินงานตามแผนการจดั
กจิกรรม 

- - พ.ค. 65 - ม.ีค. 66 
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ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ 
อดุหนุน อ่ืน ๆ 

ตดิตาม ประเมนิผล - - พ.ค. 65 - ม.ีค. 66 
สรุปผลการด าเนินงาน - - มนีาคม 66 

 
 
 
 
 
5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่าเป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีวดัและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ใน
การประเมิน 

ผลผลิต  (Output) 
1 เชงิปรมิาณ 
 - มวีสัดุอุปกรณ์ในการจดักจิกรรมการเรยีนการ
สอน 
2 เชงิคุณภาพ   
- นักเรียนเกิดทักษะจากกระบวนการจัดการ
เรยีนรูท้ีไ่ดฝึ้กปฏบิตัจิรงิ 

 
 
รอ้ยละ 80 
 
 

- สอบถาม 
- ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของ
โครงงาน 

- แบบส ารวจความ
พงึพอใจ 
- แบบตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของ
ชิน้งาน 
 

ผลลพัธ ์ (Outcome) 
1 ครู นักเรียน พึงพอใจในการจัดกิจกรรมการ
เรยีนการสอนทีม่วีสัดุอุปกรณ์ใหไ้ดฝึ้กปฏบิตั ิ
2.นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชวีติประจ าวนั 

 
รอ้ยละ 80 

- สอบถาม 
- ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของ
โครงงาน 

- แบบส ารวจความ
พงึพอใจ 
- แบบตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของ
ชิน้งาน 

 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั  

6.1 คร ูนกัเรยีนโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา มวีสัดุอุปกรณ์ในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ 
6.2 ครู นักเรยีนโรงเรยีนบ้านเกาะวทิยา มคีวามพงึพอใจในการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ที่มวีสัดุ 

อุปกรณ์ ในการฝึกทกัษะ ไดป้ฏบิตัจิรงิ 
 
 
 
               ผูเ้สนอโครงการ                                                              ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 
ลงชื่อ         พชัรี  ภนูฤมิต        ลงชื่อ      กญัญพิ์ดา  จงคง 
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         (นางพชัร ี ภูนฤมติ)                   (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 
          หวัหน้างานวชิาการ           ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพฒันาการเรยีนการสอน  8  กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
กจิกรรม พฒันาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์, สาระภาษาต่างประเทศ , สาระการงานและอาชพี 
, สาระคณิตศาสตร ์, สาระภาษาไทย , สาระพละศกึษาและสุขศกึษา , สาระศลิปศกึษา , สาระสงัคมศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

ค่าวสัด ุ
      วิทยาศาสตร ์
 วสัดุในการจดัการเรยีนการสอน   1,000 
 กิจกรรมภาษาไทย    
 วนัสุนทรภู ่   4,000 
 กจิกรรมพฒันากลุ่มสาระ   1,000 
 กิจกรรมภาษาองักฤษ    
 วสัดุในการจดัการเรยีนการสอน   2,000 
 กิจกรรมคณิตศาสตร ์    
 วสัดุในการจดัการเรยีนการสอน   2,000 
  กิจกรรมสงัคมศึกษา    
 วสัดุในการจดัการเรยีนการสอน   1,000 
 กิจกรรมพละศึกษาและสุขศึกษา    
 กจิกรรมพฒันากลุ่มสาระ - - 1,840 
 กิจกรรมการงานอาชีพ    
 ตดิต่อ สัง่ซือ้ วสัดุ อุปกรณ์ 

งานบา้น 
งานช่าง 
งานธุรกจิและคอมพวิเตอร ์

  4,000 

  กิจกรรมศิลปะ    
 วสัดุในการจดัการเรยีนการสอน   1.000 
รวมค่าวสัด ุ 17,840 
ค่าครภุณัฑ์ 
     
     
     
รวมค่าครภุณัฑ์  
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ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

ค่าใช้สอย (รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงบริการ  การรบัรอง  พิธีการ  เบีย้เล้ียง ฯลฯ) 
     
     
รวมค่าใช้สอย  

รวมทัง้ส้ิน 17,840 
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ช่ือโครงการ :    2.3    พฒันาสือ่นวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา 
ช่ือกิจกรรม :   2.3.1  พฒันาสือ่นวตักรรมเทคโนโลยทีางการศกึษา DLIT และ ICT  
                                                   เพือ่การเรยีนรู ้
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :    ขอ้ที ่ 3 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน :    ขอ้ที ่ 2 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 2  
ลกัษณะโครงการ :   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
ฝ่ายบริหารงานท่ีรบัผิดชอบ :    บรหิารงานวชิาการ 
ผู้รบัผิดชอบ :   นางพวงทพิย ์ ประจุคมน์ผล 
ระยะเวลาด าเนินการ :  ตลอดปีการศกึษา 
งบประมาณ :   9,800  บาท 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 
1. หลกัการและเหตุผล 

การจดัการศกึษาในปัจจุบนัครูคอืผูเ้อื้ออ านวยใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละเป็นผูท้ างานร่วมกบันักเรยีน
ในการแสวงหาและป้อนขอ้มลูทีถู่กตอ้งใหก้บันักเรยีน สือ่การเรยีนรูห้รอืนวตักรรมต่าง ๆ ทีค่รนู ามาใช้จดั
กจิกรรม     การเรยีนรูห้ากมคีวามหลากหลายทัง้ สื่อธรรมชาติ สื่อสิง่พมิพ ์สื่อเทคโนโลย ีและ สื่ออื่น ๆ 
จะช่วยส่งเสรมิให้การจดัการเรยีนรู้เป็นไปอย่าง มคีุณค่า น่าสนใจ ชวนคดิ ชวนตดิตามเขา้ใจง่าย  และ
รวดเรว็ขึ้น รวมทัง้จะช่วยกระตุ้นให้นักเรยีนรู้จกัวธิกีารแสวงหาความรู้ เกดิการเรยีนรู้อย่างกว้างขวาง 
ลกึซึง้และต่อเนื่องตลอดเวลา                   

ดงันัน้ฝ่ายวชิาการจึงจดัโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูคดิค้น สร้างสรรค์สื่อการการ
เรยีนรูแ้ละนวตักรรมต่าง ๆ ไดอ้ย่างหลากหลาย เป็นการพฒันาสือ่การการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมต่าง ๆ ให้
สามารถน าไปใชอ้ย่างมปีระสทิธภิาพอกีทัง้เป็นการสนับสนุนครูในการสร้างสรรค์ ผลงานทางวชิาการให้
กา้วหน้าเป็นแบบอย่างแก่ ผูท้ีอ่ยู่รอบขา้งอกีดว้ย 

 
2. วตัถปุระสงค ์ 

2.1 เพือ่จดัสรา้ง จดัหา และพฒันา นวตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการเรยีนรู้ 
2.2 เพือ่ใหค้รแูละนกัเรยีนทุกคนใชส้ือ่เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการจดัการเรยีนรู้ 
2.3 เพื่อพฒันาแหล่งเรยีนรูภ้ายในสถานศกึษาและใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรยีนรูใ้หเ้กดิประโยชน์

มากทีสุ่ด 
   2.4 เพือ่ใหผู้เ้รยีนมทีกัษะแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง รกัการเรยีนรู ้และพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
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3. เป้าหมาย  
3.1 ผลผลติ ( Outputs ) ( ระบุผลงานทีเ่กดิขึน้หลงัจากด าเนินการเสรจ็ )  

1) เชงิปรมิาณ   
- ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ มสีื่อนวตักรรมและเทคโนโลยใีนการจดักจิกรรมการ

เรยีน    
  การสอน  รอ้ยละ 70 
- มแีหล่งเรยีนรู ้(คอมพวิเตอร)์ ในการสบืคน้ขอ้มลู รอ้ยละ 50 
- คร ูนกัเรยีน ไดใ้ชส้ือ่นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา รอ้ยละ 80 

2) เชงิคุณภาพ   
                 - จดัการเรยีนการสอนโดยใช้สื่อนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษาอย่าง

เหมาะสม 
- ครู นักเรยีน พงึพอใจในการใช้สื่อนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษาใน

การจดั   
  การเรยีนรู ้

3.2 ผลลพัธ ์( Outcomes) ( ระบุผลประโยชน์ทีเ่กดิจากผลผลติ )  
1) มแีหล่งเรยีนรูใ้นการสบืคน้ขอ้มลูทีเ่หมาะสม และเพยีงพอ 
2) คร ู นกัเรยีนพงึพอใจ การใชน้วตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษาในการจดัการ

เรยีนรู ้
 

4. กิจกรรม/วิธีด าเนินการ และ งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รบัผิดชอบ 

อดุหนุน อ่ืน ๆ 
1 ประชุม วางแผน  

แต่งตัง้ค าสัง่ผูร้บัผดิชอบ 
- - 

มถิุนายน 
2565 

นางพวงทพิย ์ประจุคมน์
ผล 

2 จดัประชุมครูวางแผน ชี้แจงการ
จดัหาสื่อนวตักรรมและเทคโนโลยี
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ 

- - 
กรกฎาคม 
2565 

คณะครู 

3 กลุ่มสาระฯ จดัซือ้ จดัหา 
ซ่อมแซมสือ่ นวตักรรมเทคโนโลยี
ทางการศกึษา 

- หมกึสเีครื่องพริน้เตอร ์
- หมกึด าเครื่องพริน้เลเซอร ์
- ซ่อมบ ารุงสือ่ /คอมพวิเตอร ์
- อื่น ๆ 

 
 
     

2,000 
2,000 
5,000 

800 

- 
ตลอดปี
การศกึษา 

ครพูวงทพิย ์ประจุคมน์ผล 
ครธูชษภร  วุฒมิานพ 
กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
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ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รบัผิดชอบ 

อดุหนุน อ่ืน ๆ 
4 ครแูต่ละกลุ่มสาระด าเนินการ

จดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้ือ่นวตักรรม
และเทคโนโลยทีางการศกึษา 

- - 
ตลอดปี
การศกึษา 

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้

5 สรุปและรายงานผล  
- 
 

- 
ตุลาคม 2565 
- 
มนีาคม 2566 

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
นางพวงทพิย ์ ประจุคมน์
ผล 

6 ครผููส้อนร่วมกนัอภปิรายผล 
แลกเปลีย่นความคดิเหน็เพื่อ
พฒันาการเรยีนการสอนต่อไป 

- - 
เมษายน 
2566 
 

นางพวงทพิย ์ ประจุคมน์
ผล 

 
5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่าเป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีการวดั
ประเมินผล 

เครื่องมือในการ
ประเมิน 

คอมพวิเตอรส์ าหรบัการสบืคน้ เรยีนรู้ รอ้ยละ 50 ตรวจสอบ นบัจ านวน แบบส ารวจ 
ใชส้ือ่ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการ
ศกึษาในการจดัการเรยีนรู้ 

รอ้ยละ 80 สอบถาม แบบประเมนิ 

คร ูนกัเรยีนพงึพอใจ  ระดบั ด ีขึน้ไป 
รอ้ยละ 80 

สอบถาม แบบประเมนิ 

 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

6.1 มแีหล่งเรยีนรู ้(คอมพวิเตอร)์ ในการสบืคน้ขอ้มลู 
6.2 คร ูนกัเรยีน ใชส้ือ่ นวตักรรม และ เทคโนโลย ีในการจดัการเรยีนรู้ 
6.3 คร ูนกัเรยีน พงึพอใจต่อการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้ือ่ นวตักรรม และ เทคโนโลยทีางการศกึษา 

 
 
 

 ผูเ้สนอโครงการ ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 

ลงชื่อ      พวงทิพย ์ ประจคุมน์ผล                                  ลงชื่อ    กญัญพิ์ดา  จงคง 
          (นางพวงทพิย ์ ประจุคมน์ผล)                                           (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 

             หวัหน้างาน      ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะ
วทิยา 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
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โครงการพฒันาสือ่นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา 
กจิกรรมการพฒันาสือ่นวตักรรมเทคโนโลยทีางการศกึษา  DLIT  และ ICT เพือ่การเรยีนรู้ 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

ค่าวสัด ุ
1 หมกึสเีครื่องพริน้เตอร ์ - 2,000 2,000 
2 หมกึด าเครื่องพริน้เลเซอร์  2,000 2,000 
3 อื่น ๆ  800 800 
     
ค่าวสัด ุ 4,800 
ค่าครภุณัฑ์ 
     
รวมค่าครภุณัฑ์  
ค่าใช้สอย (รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงบริการ  การรบัรอง  พิธีการ  เบีย้เล้ียง ฯลฯ) 
1 ค่าซ่อมบ ารุงสือ่/คอมพวิเตอร์  5,000 5,000 
รวมค่าใช้สอย  

รวมทัง้ส้ิน 9,800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือโครงการ :   2.4    รบัสมคัรนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 และ 4 
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ช่ือกิจกรรม :   2.4.1  รบัสมคัรนกัเรยีนใหม่ และจดัท าเอกสารทางการศกึษา 
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :    ขอ้ที ่ 4 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน :    ขอ้ที ่ 3 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 2  
ลกัษณะโครงการ :       โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  
ฝ่ายบริหารงานท่ีรบัผิดชอบ : บรหิารงานวชิาการ 
ผู้รบัผิดชอบ :   นางพวงทพิย ์ ประจุคมน์ผล 
ระยะเวลาด าเนินการ :  ตลอดปีการศกึษา 
งบประมาณ :   1,500  บาท 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….  
1. หลกัการและเหตุผล 

การรบัสมคัรนกัเรยีนเพื่อเขา้มาเรยีนในโรงเรยีน เป็นหน้าทีห่นึ่งของการบรหิารจดัการศกึษาของ
โรงเรยีนทีต่้องด าเนินการใหเ้ป็นระบบ เพื่อใหชุ้มชนไดร้บัทราบการประชาสมัพนัธ์ อย่างทัว่ถงึ การสรา้ง
ความเขา้ใจของบุคลากรที่ท าหน้าที่ในการรบัสมคัรนักเรยีนจงึต้องเข้าใจในกฎระเบียบร่วมกนั การรบั
สมคัรนักเรยีนใหม่ของโรงเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 และมธัยมศกึษาปีที ่4 จงึมคีวามส าคญัต่อ
การพฒันานักเรยีนในโรงเรยีนอย่างเป็นระบบตามหลกัสูตรสถานศกึษาของโรงเรยีน  รวมถงึการจดัท า
เอกสารทางการศกึษาที่เกี่ยวขอ้งกบัตวันักเรยีนให้เป็นปัจจุบนั ส่งทนัตามก าหนดเวลา สร้างความพงึ
พอใจแก่ผูใ้ชบ้รกิาร คร ูนกัเรยีน ผูป้กครอง และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
2. วตัถปุระสงค ์ 

2.1. เพือ่วางแผนในการรบันกัเรยีนใหม่ทีม่คีวามพรอ้มในการศกึษา 
2.2 เพือ่สรา้งความเขา้ใจทีด่รีะหว่างโรงเรยีนกบัผูป้กครองนกัเรยีนในการการด าเนินงานทาง

การศกึษา 
2.3 เพือ่ใหม้จี านวนนกัเรยีนเพยีงพอในแต่ละระดบัชัน้ 
2.4 เพื่อรบัเดก็ทีม่อีายุช่วงการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาปีที่ 1 และ มธัยมศกึษาปีที่ 4 ทีศ่กึษาอยู่

ในโรงเรยีนในเขตพืน้ทีบ่รกิารและนอกเขตพืน้ทีบ่รกิารไดเ้ขา้เรยีนตามหลกัสตูร 
2.5 เพือ่จดัท าเอกสารทางการศกึษาใหแ้ก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดท้นัเวลา มคีวามพงึพอใจ 
 

3. เป้าหมาย  
3.1 ผลผลติ (Outputs) ( ระบุผลงานทีเ่กดิขึน้หลงัจากด าเนินการเสรจ็ )  

1) เชงิปรมิาณ 
- มนีกัเรยีนเพยีงพอในแต่ละระดบัชัน้ 
   

2) เชงิคุณภาพ   
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- นกัเรยีนมคีุณภาพ  
3.2 ผลลพัธ ์(Outcomes) ( ระบุผลประโยชน์ทีเ่กดิจากผลผลติ )  

1) มนีกัเรยีนเพยีงพอ และ มคีุณภาพ 
2) นกัเรยีนมคีวามสุขในการเรยีนรู้ 

 
4. กิจกรรม / วิธีด าเนินการ และ งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รบัผิดชอบ 

อดุหนุน อ่ืน ๆ 

1 
วางแผน เขยีนโครงการ 
แต่งตัง้ค าสัง่ผูร้บัผดิชอบ 

- - 
มนีาคม 
2565 

นางพวงทพิย ์ประจุคมน์
ผล 

2 
จดัท าประกาศ เตรยีมเอกสาร           
การรบัสมคัร  

- 800 
มนีาคม – 
เมษายน 
2565 

คณะกรรมการตามค าสัง่ 

3 
รบัสมคัรนกัเรยีน (ค่าอาหาร
คุณคร)ู 

- 600 
เมษายน 
2565 

คณะกรรมการตามค าสัง่ 

4 
รายงานผลการรบันกัเรยีน
(ออนไลน์) 

- - 
30 เมษายน  
2565 

นางพวงทพิย ์ประจุคมน์
ผล 

5 รบัรายงานตวัและมอบตวันกัเรยีน  - - 
21 เมษายน 
2565 

คณะกรรมการตามค าสัง่ 

6 จดัท าเอกสารทางการศกึษา - 100 
ตลอดปี
การศกึษา 

นางพวงทพิย ์ประจุคมน์
ผล 

6 สรุปและรายงานโครงการ - - มนีาคม 2566 
นางพวงทพิย ์ประจุคมน์
ผล 

 
5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่าเป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีการวดั
ประเมินผล 

เครื่องมือในการ
ประเมิน 

จ านวนนกัเรยีนชัน้ ม. 1 และ ม. 4 รอ้ยละ 80 ตรวจสอบ นบัจ านวน - 
นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจ ระดบั ด ีขึน้ไป 

รอ้ยละ 80 
วดัความพงึพอใจ แบบสอบถาม 

 
 
 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
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6.1 นกัเรยีนในระดบัประถมศกึษาปีที ่6 ทีอ่ยู่ในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบไดเ้ขา้ศกึษาต่อตามเป้าหมาย 
รอ้ยละ 100 

6.2 นกัเรยีนชัน้ ม.3 และ ม. 6 เหน็ความส าคญัและร่วมกจิกรรมวนัปัจฉิมอย่างมคีวามสุข 
  
 
 

 ผูเ้สนอโครงการ                                                                 ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 

ลงชื่อ        พวงทิพย ์ ประจคุมน์ผล                                 ลงชื่อ      กญัญพิ์ดา  จง
คง 
          (นางพวงทพิย ์ ประจุคมน์ผล)                                             (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 

               หวัหน้างาน             ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะ
วทิยา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประมาณค่าใช้จ่าย 
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โครงการรบัสมคัรนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 และ 4 
กจิกรรมรบัสมคัรนกัเรยีนใหม่ และจดัท าเอกสารทางการศกึษา 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย รวมเงนิ หมายเหตุ 
ค่าวสัดุ 

1 แผ่นป้ายไวนิล 1 แผ่น 800 800  
      
      
      

รวมค่าวสัด ุ 800  
ค่าครุภณัฑ ์

      
      
      

รวมค่าครภุณัฑ์   
ค่าใชส้อย 

1 ค่าอาหารคุณครูรบัสมคัรนกัเรยีน - - 600  
2 ค่าอาหารว่างส าหรบัผูป้กครอง - - -  
3 ค่าแสตมป์ ค่าสง่เอกสาร   100  
      

รวมค่าใช้สอย 700  
รวมทัง้ส้ิน 1,500  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ช่ือโครงการ :   2.4    รบัสมคัรนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 และ 4 
ช่ือกิจกรรม :   2.4.2  ปัจฉิมนิเทศ (นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 และ 6 ) 
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สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :  ขอ้ที ่ 1 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน :  ขอ้ที ่ 2 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 2 
ลกัษณะโครงการ :   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ฝ่ายบริหารงานท่ีรบัผิดชอบ : บรหิารงานวชิาการ 
ผู้รบัผิดชอบ :       นางสาวธญัญานุช  อุปนันท์ 
ระยะเวลาด าเนินการ :  1 ปีการศกึษา 
งบประมาณ :   7,000  บาท 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 
1. หลกัการและเหตุผล 

ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาต ิหมวดที่ 4 แนวทางการจดัการศึกษา มาตรที่ 22 การ
จดัการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนได้และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคญัที่สุด  เมื่อสิ้นสุดปีการศกึษาของทุกปีจะมนีักเรยีนส าเรจ็การศกึษา เพื่อออกไปศกึษาต่อใน
สถาบนัอาชวีะและสถาบนัอุดมศกึษา ซึ่งจะต้องท างานและเรยีนรู้ร่วมกบัคนอื่น ๆ ในสงัคม การมคีวาม
พร้อมทางด้านความรู้และจติใจก่อนที่จะออกไปศกึษาต่อจงึมคีวามส าคญัยิง่ในสภาวะการเปลี่ยนแปลง
และปฏริปูการศกึษาซึง่ความพรอ้มทางดา้นจติใจ มคีวามส าคญัเป็นพเิศษ 

ดงันัน้เพื่อให้แนวคดิแก่นักเรยีนที่จะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ทางโรงเรยีนจึงจดั
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าของตนเองและสถาบันการศึกษา 
นอกจากนี้ยงัเป็นการเตรยีมความพร้อมนักเรยีนทัง้ทางด้านร่างกาย จติใจก่อนที่จะจบการศกึษาและมี
แนวทางในการด าเนินชวีติในการเรยีนรูร้ะดบัทีส่งูขึน้ต่อไป 

2.  วตัถปุระสงค ์
2.1  เพือ่สรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างคร ู ผูป้กครองและนกัเรยีนทีจ่บการศกึษา 
2.2  เพือ่ปลูกฝังใหน้กัเรยีนเกดิความตระหนกัและรกัภูมใิจในสถาบนัทีต่นเองศกึษาอยู่ 
2.3  เพือ่แสดงความยนิดแีก่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 และ 6 ทีส่ าเรจ็การศกึษา 

3. เป้าหมาย   
3.1 เชงิปรมิาณ 

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 และ 6 ทุกคน เขา้ร่วมกจิกรรมปัจฉิมนิเทศ 
3.2 เชงิคุณภาพ 

นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจในการจดักจิกรรมปัจฉิมนิเทศ  
3.3 ผลลพัธ ์(Outcomes)  

1) มนีกัเรยีนเพยีงพอ และ มคีุณภาพ 
2) นกัเรยีนมคีวามสุข ประทบัใจ ในกจิกรรมวนัปัจฉิมนิเทศ 
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4. กิจกรรม/วิธีด าเนินการ และ งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รบัผิดชอบ 

อดุหนุน อ่ืน ๆ 

1 วางแผน เขยีนโครงการ  - - 
ม.ิย- ก.ค 

2564 
นางสาวธญัญานุช  

อุปนนัท์ 

2 
จดัท าค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

- - 
ก.พ 
2565 

นางสาวธญัญานุช  
อุปนนัท์ 

3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน - - 
ก.พ 
2565 

คณะกรรมการตามค าสัง่ 

4 
จดักจิกรรมปัจฉิมนิเทศนกัเรยีน  
ชัน้ ม.3 และ ม.6 

- 7,000 
ม.ีค  
2565 

คณะกรรมการตามค าสัง่ 

5 สรุปรายงานผล - - 
ม.ีค – เม.ย 

2565 
นางสาวธญัญานุช  

อุปนนัท์ 

5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่าเป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีการวดัประเมินผล 
เครื่องมือในการ

ประเมิน 
นักเรียนชัน้ ม.3 จ านวน 27 คน และ 
นักเรียนชัน้ ม.6 จ านวน 13 คน เข้า
ร่วมกจิกรรมวนัปัจฉิมนิเทศ 

รอ้ยละ 100 การร่วมกจิกรรม แบบสงัเกต 

นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจ ระดบั ด ีขึน้ไป 
รอ้ยละ 80 

วดัความพงึพอใจ แบบสอบถาม 

6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
6.1 นกัเรยีนชัน้ ม.3และ ม. 6 เหน็ความส าคญัและร่วมกจิกรรมวนัปัจฉิมอย่างมคีวามสุข 
6.2 นกัเรยีนทีส่ าเรจ็การศกึษามคีวามสมัพนัธอ์นัดกีบัรุ่นพี ่รุ่นน้อง คุณครใูนสถาบนั 

 
     ผูเ้สนอโครงการ                                                          ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 

   ลงชื่อ        ธญัญานุช  อุปนันท์            ลงชื่อ   กญัญพิ์ดา  จงคง             
              (นางสาวธญัญานุช  อุปนนัท)์                                          (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 

             ผูร้บัผดิชอบโครงการ          ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 
แบบประมาณค่าใช้จ่าย 

โครงการรบัสมคัรนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 และ 4 
กจิกรรมปัจฉิมนิเทศ (นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 และ 6) 

ท่ี รายการ จ านวน ราคา/หน่วย รวมเงิน หมายเหตุ 
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ค่าวสัดุ 
1 แผ่นป้ายไวนิล 1 แผ่น 1000 1000  

      
      
      

รวมค่าวสัด ุ 1,000  
ค่าครุภณัฑ ์
      
      
      

รวมค่าครภุณัฑ ์    
ค่าใชส้อย 
1 ของทีร่ะลกึนกัเรยีนทีจ่บการศกึษา - - 1,000  
2 อาหารเลีย้งนกัเรยีน ตกแต่งสถานที่ - - 5,000  
      
      

รวมค่าใช้สอย   7,000  
รวมทัง้ส้ิน 7,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือโครงการ :    2.5  ประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
ช่ือกิจกรรม :  พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน , กจิกรรมพฒันาระบบขอ้มลู

สารสนเทศในโรงเรยีน 
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สนองยุทธศาสตร ์สพฐ :           ขอ้ที ่ 1 , 2 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน  :  ขอ้ที ่ 1 , 2 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 2 
ลกัษณะของโครงการ :          โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง     
ฝ่ายบริหารท่ีรบัผิดชอบ :  บรหิารวชิาการ   
ผู้รบัผิดชอบ :    1) นางพชัร ี ภูนฤมติ  2) ครทูุกกลุ่มสาระ 
ระยะเวลาด าเนินการ :  มถิุนายน  2565  -  มนีาคม  2566 
งบประมาณ :   500  บาท   
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 
1. หลกัการและเหตุผล 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ได้ก าหนดแนวทางการประเมนิคุณภาพ  
ตามาตรฐานการศกึษาขัน้พื้นฐาน เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา พ.ศ. 2554 ส าหรบั
สถานศึกษา ใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการศึกษา 
คุณภาพดา้นการสร้างสงัคมแห่งการเรยีนรู ้คุณภาพดา้นอตัลกัษณ์ ของสถานศกึษา รวมทัง้คุณภาพดา้น
การส่งเสรมิ รวมถงึส านักรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) ซึ่งเป็นการ
ประเมนิเพือ่ยกระดบัมาตรฐานคุณภาพการศกึษา โดยพจิารณาจากผลผลติ ผลลพัธ ์ผลกระทบทีเ่กดิจาก
กระบวนการพฒันาคุณภาพการศกึษาและค านึงความแตกต่างของแต่ละสถานศกึษา 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนในการเตรียมตัว เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศกึษาฯ และใหบุ้คลากรของสถานศกึษามคีวามเขา้ใจเกี่ยวกบัมาตรฐาน ตวับ่งชี ้เกณฑก์ารประเมนิ  
และเกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพภายนอกรอบสาม ซึ่งโรงเรียนบ้านเกาะวิทยาตระหนักถึง
ความส าคญัในการน ามาตรฐานการศกึษาไปใช้เป็นแนวทางในการจดัการศกึษา เพื่อความเป็นเอกภาพ 
แ ล ะ มี ม า ต ร ฐ า น เ ดี ย ว กั น  
และเพื่อใช้เป็นเครื่องมอืในการส่งเสรมิสนับสนุนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
เขม้แขง็ และยัง่ยนื โรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา จงึไดจ้ดัท าโครงการนี้ขึน้ 
 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพื่อพฒันาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีผลส าเร็จ ตามปรชัญา ปณิธาน  
พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์องสถานศกึษา 

2.2 เพือ่สง่เสรมิพฒันาผูเ้รยีนอย่างรอบดา้น ซึง่เกดิจากการมสีว่นร่วมของทุกฝ่ายในสถานศกึษา 
 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชงิปรมิาณ 
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1) สถานศึกษามีการด าเนินงานตามกิจกรรม แนวปฏิบัติที่ก าหนด สามารถสนอง
เป้าหมาย วสิยัทศัน์ ปรชัญา และจุดเน้นไดอ้ย่างดยีิง่ 

2) ผู้เรยีน ครู และผู้เกี่ยวขอ้ง ได้ปฏบิตัติามกจิกรรม แนวปฏบิตั ิขอ้ตกลง กฎเกณฑ์ที่
สถานศกึษาก าหนดอย่างครบถว้น คงสภาพและเป็นปกตวิสิยั 

3.2 เชงิคุณภาพ 
1) ผูเ้รยีนทุกคนมคีุณลกัษณะทีแ่สดงออกถงึการเป็นคนที่มคีวามรูด้ ีมคีวามพรอ้ม และ

นอบน้อมอ่อนโยน ตามกจิกรรมทีส่ถานศกึษาก าหนดขึน้ 
2) ครู บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติจุดเน้น หรือกิจกรรมที่

สถานศกึษาก าหนดอย่างครบถว้น และเป็นแบบอย่างทีด่ ีเป็นทีย่อมรบัจากทุกฝ่าย 
 

4. กิจกรรม/วิธีด าเนินการและงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รบัผิดชอบ 

อดุหนุน อ่ืน ๆ  
1 พฒันาระบบประกนัคุณภาพ

ภายใน 
- จดัท ามาตรฐานโรงเรยีน 
- อบรมปฏบิตักิารเตรยีมการ
ประเมนิคุณภาพภายนอกรอบ
สาม 

- ประเมนิคุณภาพตามมาตรฐาน
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การ
ประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศกึษา 

- สรุปผลการประเมนิ จดัท า SAR 

 - ตลอดปี
การศกึษา 

นางพชัร ี ภูนฤมติ 
น.ส.ชฏารตัน์ ชวิหา
กาญจน์ 

2 กจิกรรมพฒันาระบบขอ้มลู
สารสนเทศในโรงเรยีน 

- - ภาคเรยีนที่
ละ 1ครัง้ 

นางพชัร ี ภูนฤมติ 
นางพวงทพิย ์ ประจุคมน์
ผล 

 
5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่า

เป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีวดัและประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช้ใน
การประเมิน 

1. สถานศกึษามกีารด าเนินงานตาม
กจิกรรม แนวปฏบิตัทิีก่ าหนด 

รอ้ยละ 80 
 

1. ตรวจสอบจากผลการปฏบิตัิ
กจิกรรมของนกัเรยีนและครู 

แบบสอบถาม 
แบบสมัภาษณ์ 
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ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่า

เป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีวดัและประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช้ใน
การประเมิน 

สามารถสนองเป้าหมาย วสิยัทศัน์ 
ปรชัญา และจุดเน้นไดอ้ย่างดยีิง่ 
2. ผูเ้รยีน คร ูและผูเ้กีย่วขอ้ง ได้
ปฏบิตัติามกจิกรรม แนวปฏบิตั ิ
ขอ้ตกลง กฎเกณฑท์ีส่ถานศกึษา
ก าหนดอย่างครบถว้น คงสภาพและ
เป็นปกตวิสิยั 

2. ตรวจสอบความพงึพอใจของ
คร ูผูป้กครอง และผูเ้กีย่วขอ้ง 

1 .  ผู้ เ รียนทุ กคนมีคุณลักษณะที่
แสดงออกถงึการเป็นคนทีม่คีวามรูด้ ีมี
ความพร้อม และนอบน้อมอ่อนโยน 
ตามกจิกรรมทีส่ถานศกึษาก าหนดขึน้ 
2.คร ูบุคลากรผูเ้กีย่วขอ้ง ผูเ้รยีนได้
ปฏบิตัติามแนวปฏบิตัจุิดเน้น หรอื
กจิกรรมทีส่ถานศกึษาก าหนดอย่าง
ครบถว้น และเป็นแบบอย่างทีด่ ีเป็นที่
ยอมรบัจากทุกฝ่าย 

 
รอ้ยละ 80 

 

1.สงัเกตพฤตกิรรม และการ
ปฏบิตัขิองนกัเรยีน 
2.ตรวจการจดักจิกรรมของครู 
3.สอบถามความพงึพอใจของ
คร ูผูป้กครอง และผูเ้กีย่วขอ้ง 
 
 

แบบสงัเกต 
แบบสอบถาม 

 

 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

6.1 ผูเ้รยีนมคีุณธรรม และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ตามทีส่ถานศกึษาก าหนด ประพฤตตินเป็น
นกัเรยีนทีด่ ีและปฏบิตัตินในชวีติประจ าวนัไดอ้ย่างเป็นปกตวิสิยั 

6.2 คร ูและบุคลากรของสถานศกึษาทุกคนใหค้วามรกั เอือ้อาทร และปรารถนาดตี่อผูเ้รยีนทุกคน                                  
ดว้ยบุคลกิและจติใจเยอืกเยน็ ยิม้แยม้แจ่มใส เป็นกนัเองกบัผูเ้รยีน เป็นแบบอย่างทีด่ ีและครู
มอือาชพี 

6.3 โรงเรยีนเป็นโรงเรยีนด ีมมีาตรฐาน เป็นทีย่อมรบัของชุมชนและทอ้งถิน่ 
 
 
 
    ผูเ้สนอโครงการ                                                           ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 

ลงชื่อ          พชัรี  ภนูฤมิต        ลงชื่อ        กญัญพิ์ดา  จงคง 
              (นางพชัร ี ภูนฤมติ)                    (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 
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                หวัหน้างานวชิาการ      ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะ
วทิยา 

แบบประมาณค่าใช้จ่าย 
โครงการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
กจิกรรมพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน , กจิกรรมพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศในโรงเรยีน 

ท่ี รายการ จ านวน ราคา/หน่วย รวมเงิน หมายเหตุ 
ค่าวสัดุ 

      
      
      
      

รวมค่าวสัด ุ
 

 
ค่าครุภณัฑ ์
      
      
      

รวมค่าครภุณัฑ ์    
ค่าใชส้อย 
1. ค่าถ่ายเอกสาร และเขา้เล่ม    500 
      
      
      

รวมค่าใช้สอย    500 
รวมทัง้ส้ิน 500 500 
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ช่ือโครงการ :   2.6    พฒันาคุณภาพงานกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
ช่ือกิจกรรม :                         2.6.1  พฒันาครแูละบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพี 
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :  ขอ้ที ่ 3 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน :   ขอ้ที ่ 2 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 2 
ลกัษณะโครงการ :   โครงการใหม ่   โครงการต่อเนื่อง    
ฝ่ายบริหารท่ีรบัผิดชอบ :           บรหิารงานบุคคล 
ผู้รบัผิดชอบ :              นางองิอร  นาคศูนย ์
ระยะเวลาด าเนินการ :           1  เมษายน  2565  -  31  มนีาคม  2566 
งบประมาณ :                     2,000  บาท 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 
1. หลกัการและเหตุผล 

ครแูละบุคลากรทางการศกึษาเป็นบุคคลทีท่รงคุณค่ายิง่ต่อสงัคม เพราะครมูหีน้าทีใ่นการสร้างคน
ใหเ้ป็นคนโดยสมบูรณ์ ต้องมคีวามเสยีสละ และอดทน อบรมสัง่สอนศษิยใ์หม้คีวามรู ้ความสามารถทัง้ใน
ด้านวชิาการ และเป็นผู้น าทางจิตวญิญาณ ในการอบรมสัง่สอนศิษย์ให้เป็นคนดีของสงัคม ทัง้ยงัต้อง
ฝึกฝนพฒันาตนเองในดา้นการจดัการเรยีนรู ้และการครองตนอยู่ในศลีธรรมอนัดงีาม เพือ่เป็นแบบอย่างที่
ดีของเยาวชนและสังคม ด้านการบริหารโรงเรียนก็ต้องอาศัยศักยภาพผู้บริหาร และบุคลากรที่มี
ประสทิธภิาพ จงึจะพฒันาองคก์รไดอ้ย่างมคีุณภาพ ซึ่งการน าคณะผูบ้รหิารโรงเรยีนและขา้ราชการครไูป
พฒันาศกึษาดงูานอบรม ประชุมสมัมนาทางวชิาการ เพือ่เอาประสบการณ์ความรูค้วามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์
มาประยุกตใ์ชใ้นกระบวนการบรหิารโดยอาศยัศกัยภาพของบุคลากรทุกคนมสีว่นร่วม มคีวามตัง้ใจในการ
พฒันางานในหน้าที่ และที่ส าคญั ทุกคนมคีวามพงึพอใจต่อองค์กร ร่วมกนัพฒันาอย่างต่อเนื่อง จึงได้
ด าเนินการโครงการนี้ขึน้ 
 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพื่อเพิม่พูนศกัยภาพขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา มแีรงจูงใจและเจตคตทิีด่ตี่อ
การพฒันาตนเอง 

2.2 เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้สามารถน าเอาทกัษะ ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รบัมาพัฒนา
กระบวนการจดัการเรยีนการสอนใหส้งูขึน้ 

2.3 เพื่อสรา้งเสรมิและพฒันาขวญัก าลงัใจขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ใหม้คีวามรกั
ความสามคัค ีมสีมัพนัธภาพทีด่ใีนองคก์ร สามารถปฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรฐานวชิาชพีครู 
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3. เป้าหมาย 
3.1 ผลผลติ (Outputs) 

1) ขา้ราชการคร ูไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ไดพ้ฒันาตนเอง 
2) ข้าราชการครู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ได้พฒันาตนเองอบรมผลิตสื่อนวตักรรมการ

จดัการเรยีนรู้ โดยใช้สื่อเทคโนโลย ีและผลติสื่อนวตักรรมการจดัการเรยีนรู้ โดยใช้
เทคโนโลยไีดอ้ย่างน้อย 1 รายการ 

3.2 ผลลพัธ ์ (Outcomes)   
1) ข้าราชการครู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ได้พฒันาตนเองอบรมผลิตสื่อนวตักรรมการ

จดัการเรยีนรู้ โดยใช้สื่อเทคโนโลย ีและผลติสื่อนวตักรรมการจดัการเรยีนรู้ โดยใช้
เทคโนโลยไีด ้

 
4. กิจกรรม/วิธีด าเนินการและงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รบัผิดชอบ 

อดุหนุน อ่ืน ๆ  
1. กจิกรรมที ่1การพฒันาบุคลากรทาง

การศกึษาใหเ้ขา้รบัการอบรมตามความ
รบัผดิชอบในหน้าที ่และความสามารถ
ทีห่น่วยงานตน้สงักดัจดัขึน้ 

 
1,000 

  
พ.ย.-ธ.ค. 

 2565 

 
นางองิอร   นาคศูนย์ 

2. กจิกรรมที ่2 อบรมผลติสือ่นวตักรรม
การจดัการเรยีนรู ้โดยใชส้ือ่
เทคโนโลย ี และผลติสือ่นวตักรรม
การจดัการเรยีนรู ้    โดยใช้
เทคโนโลยไีดอ้ย่างน้อย  1 รายการ 

 
1,000 

  
ส.ค. 2565 

 
นางองิอร  นาคศูนย์ 

รวม 2,000   
 
5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่าเป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีวดัและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ใน
การประเมิน 

ผลผลิต  (Output) 
1.ครูมคีวามรูค้วามสามารถตรงกบังานที่
รบัผดิชอบ หมัน่พฒันาตนเอง  
2.มจี านวนครแูละบุคลากรสนบัสนุนเพยีงพอ 
3.ครูมผีลงานวจิยั โครงงาน  หรอืเป็นวทิยากร 
4.ครสูามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการเรยีนการ
สอน 

  
1. การสงัเกต 
2. การสมัภาษณ์ 
3. การส ารวจ

ขอ้มลู 

 
1. แบบบนัทกึการ

สงัเกต 
2. แบบส ารวจ

ขอ้มลู 
3. แบบรายงานผล

การพฒันา 
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ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่าเป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีวดัและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ใน
การประเมิน 

 
ผลลพัธ ์ (Outcome) 
มคีรสูอนตรงตามกลุ่มสาระ  ครแูละผูบ้รหิาร
สถานศกึษาไดเ้ขา้รบัการประชุมอบรม  และ
ศกึษาดงูาน เพือ่พฒันาตนเอง  น าผลทีไ่ดจ้าก
การพฒันามาปรบัปรุงการเรยีนการสอนเพือ่
พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนให้
สงูขึน้   

  
5. การสงัเกต 
6. การ

สมัภาษณ์ 
7. ส ารวจขอ้มลู 
8. ตรวจสอบ

ผลงานดว้ย
ตนเอง 

 
1. แบบบนัทกึการ

สงัเกต 
2. แบบส ารวจ

ขอ้มลู 
3. แบบประเมนิ 
4. แบบตรวจ

ผลงานดว้ย
ตนเอง 

 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

มคีรูสอนตรงตามกลุ่มสาระ  ครูและผูบ้รหิารสถานศกึษาไดเ้ขา้รบัการประชุมอบรม  และศกึษาดู
งาน เพื่อพฒันาตนเอง  น าผลที่ได้จากการพฒันามาปรบัปรุงการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของนกัเรยีนใหส้งูขึน้   
 
 
 
                      ผูเ้สนอโครงการ                                                        ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 

    ลงชื่อ       อิงอร  นาคศนูย ์       ลงชื่อ   กญัญพิ์ดา  จงคง 
               (นางองิอร  นาคศูนย)์                   (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 

          หวัหน้างานบุคลากร                                ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
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โครงการพฒันาคุณภาพงานกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
กจิกรรมพฒันาครแูละบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพี      

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

ค่าวสัด ุ
 การพฒันาบุคลากรทางการศกึษาใหเ้ขา้รบั

การอบรมตามความรบัผดิชอบในหน้าที ่
และความสามารถทีห่น่วยงานตน้สงักดัจดั
ขึน้ 

  1,000 

 อบรมผลติสือ่นวตักรรมการจดัการเรยีนรู ้
โดยใชส้ือ่เทคโนโลย ีและผลติสือ่
นวตักรรมการจดัการเรยีนรู ้โดยใช้
เทคโนโลยไีดอ้ย่างน้อย  1 รายการ 

  1,000 

รวมค่าวสัด ุ 2,000 
ค่าครภุณัฑ์ 
     
รวมค่าครภุณัฑ์  
ค่าใช้สอย (รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงบริการ  การรบัรอง  พิธีการ  เบีย้เล้ียง ฯลฯ) 
     
     
รวมค่าใช้สอย  

รวมทัง้ส้ิน 2,000 
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ช่ือโครงการ :   2.6    พฒันาคุณภาพงานกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
ช่ือกิจกรรม :   2.6.2  พฒันาครแูละบุคลากรดว้ยการศกึษาดงูาน 
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :  ขอ้ที ่ 3 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน :   ขอ้ที ่ 2 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 2 
ลกัษณะโครงการ :   โครงการใหม ่   โครงการต่อเนื่อง   
ฝ่ายบริหารท่ีรบัผิดชอบ :  บรหิารงานบุคคล 
ผู้รบัผิดชอบ :    นางองิอร  นาคศูนย ์
ระยะเวลาด าเนินการ :  1  มกราคม  2566  –  31  มนีาคม  2566 
งบประมาณ :                     9,000  บาท 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 
1. หลกัการและเหตุผล  

การบรหิารงานบุคคล ตอ้งด าเนินการอย่างเป็นระบบ มกีารพฒันาทัง้ตวับุคคลและพฒันางานดว้ย
กระบวนการทีมุ่่งจะเปลีย่นแปลงวธิกีารท างาน เปลีย่นแปลงความรูค้วามสามรารถ ทกัษะและทศันคตขิอง
บุคลากร ให้เป็นไปในทางที่ด ีเพื่อให้บุคลากรได้มกีารพฒันาแล้วนัน้ปฏิบตังิานได้ผลตามวตัถุประสงค์
ของโรงเรยีนอย่างมปีระสทิธภิาพ 

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยาเห็นความส าคญัเรื่องดงักล่าว  จึงได้จดัท าโครงการศึกษาดูงานเพื่อ
พฒันาคุณภาพบุคลากร  เพือ่น าความรูท้ีไ่ดไ้ปพฒันาการสอนและบูรณาการในแต่ละวชิาต่อไป 
 
2. วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

2.1 เพือ่น าครแูละบุคลากรโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา เดนิทางไปศกึษาดงูาน  
2.2 เพื่อให้ครูและบุคลากรโรงเรยีนบ้านเกาะวทิยา น าความรู้ที่ได้ไปพฒันาการสอนและบูรณา

การในแต่ละวชิา  
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชงิปรมิาณ (จ านวนทีไ่ดร้บัการพฒันา) 
  - ครแูละบุคลากรโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา  รอ้ยละ 80 เขา้ร่วมศกึษาดงูานเพือ่พฒันา

ตนเอง 
3.2 เชงิคุณภาพ 
 - ครูและบุคลากรโรงเรยีนบ้านเกาะวทิยา  น าความรู้ที่ได้ไปพฒันาการสอนและบูรณา

ก า ร ใ น   
  แต่ละวชิา 
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4. สถานท่ีด าเนินการ 
 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  1  มกราคม  2566  -  31  มนีาคม  2566 
 
6. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั เดือน ปี) 
งบประมาณ 
ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
กจิกรรมที ่1 กจิกรรมศกึษาดงูานเพือ่พฒันางานพฒันาคน 
กระบวนการด าเนินงาน (PDCA) 
1. วางแผน (Plan) 
   1.1 ประชุมวางแผนโครงการ 
   1.2  เขยีนโครงการขออนุมตั ิ
   1.3  ก าหนดหน้าทีร่บัผดิชอบ 

 
 

1  ม.ค. 66 

  

2.  ด าเนินการ 
   2.1 ครเูขยีนบนัทกึทกัษะศกึษาดู
งานตามเหตุผลและความจ าเป็น 
   2.2 เขยีนแบบค าขออนุญาตไป
ราชการ จดัท าหนงัสอืขออนุญาตเขา้
ศกึษาดงูาน แบบตอบรบั และหนงัสอื
ขอบคุณ 
   2.3 ครศูกึษาดงูานตามค าสัง่ 
   2.4 รายงานการไปศกึษาดงูาน 

 
 
 

1-30 ม.ค. 66 

  
 
 
นางองิอร  นาค
ศูนย ์

3.  ตรวจสอบ (Check) 
   แบบรายงานโครงการ 

 
30 ม.ีค. 66 

  
นางองิอร  นาค
ศูนย ์

4.  ประเมนิผลและรายงาน (Action) 
   รายงานโครงการ 

 
30 ม.ีค. 66 

  
นางองิอร  นาค
ศูนย ์

 
7. งบประมาณ  
 แหล่งงบประมาณ 
  เงนิงบประมาณอุดหนุน            9,000    บาท 
  เงนินอกงบประมาณอุดหนุน            -     บาท 
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  เงนิอื่น ๆ (ระบุ)                      บาท 
  รวม            9,000    บาท 
9. ผู้รบัผิดชอบ   นางองิอร  นาคศูนย ์
 
10. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เป้าหมาย 
รอ้ยละของครโูรงเรยีน 
บา้นเกาะวทิยาเขา้ศกึษาดงูาน 
เพือ่พฒันาตนเอง 

แบบรายงานโครงการ ครแูละบุคลากรโรงเรยีน 
บา้นเกาะวทิยา  รอ้ยละ 70  
เขา้ร่วมศกึษาดงูานเพือ่ 
พฒันาตนเอง 

 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

11.1 ครแูละบุคลากรโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา  รอ้ยละ 80 เขา้ร่วมศกึษาดงูานเพือ่พฒันาตนเอง 
11.2 ครแูละบุคลากรโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา  น าความรูท้ีไ่ดไ้ปพฒันาการสอนและบูรณาการใน

แต่ 
ละวชิา 

 
 
 
                    ผูเ้สนอโครงการ   ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 

    ลงชื่อ      อิงอร  นาคศนูย ์            ลงชื่อ     กญัญพิ์ดา  จงคง       
              (นางองิอร  นาคศูนย)์                    (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 

                หวัหน้างานบุคคล     ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะ
วทิยา 
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ช่ือโครงการ :   2.6    พฒันาคุณภาพงานกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
ช่ือกิจกรรม :   2.6.3  สง่เสรมิยกย่องเชดิชเูกยีรต ิ
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :  ขอ้ที ่ 3 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน :   ขอ้ที ่ 2 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 2 
ลกัษณะโครงการ :   โครงการใหม ่   โครงการต่อเนื่อง   
ฝ่ายบริหารท่ีรบัผิดชอบ :  บรหิารงานบุคคล 
ผู้รบัผิดชอบ :     นางองิอร  นาคศูนย ์
ระยะเวลาด าเนินการ :  1  เมษายน  2565  -  31  มนีาคม  2566 
งบประมาณ :                     3,000  บาท 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 
1. หลกัการและเหตุผล 

ในการจดัการศกึษาของโรงเรยีน บุคลากรเป็นปัจจยัหลกัของความส าเรจ็ในการพฒันาทุกด้าน
ของการศึกษาเพราะบุคลากรเป็นผู้มบีทบาทส าคญัในการสนับสนุนการเรยีนการสอนและการพฒันา
คุณภาพผูเ้รยีน การบรหิารงานโดยการจดัการใหค้นร่วมกนัท างานอย่างมนี าหนึ่งใจเดยีวกนั และท างาน
ดว้ยความพงึพอใจ ขวญัและก าลงัใจมอีทิธิพลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานเป็นอนัมาก เพราะขวญั
และก าลงัใจเป็นสภาพจติใจและพฤตกิรรมของบุคคล แสดงออกให้เหน็ถงึลกัษณะและความรู้สกึทีม่ตี่อ
การปฏิบัติงาน บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงหากก าลังใจไม่ดีการปฏิบัติงานอาจจะไม่มี
ประสทิธภิาพดเีท่าทีค่วร ในทางตรงกันขา้มคนทีม่คีวามรูค้วามสามารถไม่สูงนักแต่ถ้ามกี าลงัใจทีด่ ีการ
ปฏิบัติงานอาจจะได้ผลมากกว่าบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง การจดัสวสัดิการต่าง  ๆ ให้แก่
บุคลากรเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเสรมิสร้างขวญัและก าลงัใจบุคลากร ดว้ยเหตุผลดงักล่าวโรงเรยีน
บา้นนาพูจ่งึไดจ้ดัท าโครงการนี้ขึน้  
  
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพือ่เป็นการสรา้งขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่บุคลากร 
2.2 เพือ่เป็นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดซีึง่กนัและกนัระหว่างบุคลากร 
2.3 เพือ่ใหบุ้คลากรเกดิความมัน่คงในสวสัดกิาร 
2.4 เพือ่เป็นการสรา้งความรกั ความห่วงใยของทางโรงเรยีนต่อบุคลากร 

 
3. เป้าหมาย 
     3.1 เชงิคุณภาพ 
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- บุคลากรมขีวญัและก าลงัใจดขีึน้ มคีวามสมัพนัธอ์นัดซีึง่กนัและกนั มคีวามรกัความ
ผกูพนัต่อโรงเรยีน  

 
3.2 เชงิปรมิาณ     

           - บุคลากรมขีวญัและก าลงัใจเพิม่ยิง่ขึน้และมคีวามสมัพนัธอ์นัดซีึง่กนัและกนั 
 
4. กิจกรรม/วิธีด าเนินการและงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รบัผิดชอบ 

 อดุหนุน อ่ืน ๆ  
1 ประชุมชีแ้จงโครงการ   ตลอดปี

การศกึษา 
นางองิอร   นาคศูนย ์

2 แต่งตัง้คณะท างาน   ตลอดปี
การศกึษา 

นางองิอร  นาคศูนย์ 

3 ด าเนินงานตามโครงการตาม
กจิกรรม 

  ตลอดปี
การศกึษา 

นางองิอร  นาคศูนย์ 

3.1 การเยีย่มบุคลากรในโอกาสต่าง 
ๆ 

2,000  ตลอดปี
การศกึษา 

นางองิอร  นาคศูนย์ 

3.2 การใหก้ารช่วยเหลอืแก่บุคลากร 1,000  ตลอดปี
การศกึษา 

นางองิอร  นาคศูนย์ 

4 ประเมนิผล   ม.ีค. 66 นางองิอร  นาคศูนย์ 
รวม 3,000   

 
5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่าเป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีวดัและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ใน
การประเมิน 

ผลผลิต  (Output) 
1. การสรา้งขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่บุคลากร 
2. การสรา้งความสมัพนัธอ์นัดซีึง่กนัและกนัระหว่าง
บุคลากร 
3. บุคลากรเกดิความมัน่คงในสวสัดกิาร 
4. การสรา้งความรกั ความห่วงใยของทางโรงเรยีน
ต่อบุคลากร 

  
1.  สอบถาม 
2. สมัภาษณ์   
3. ประเมนิ

โครงการ  

 
1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมนิ
โครงการ 

ผลลพัธ ์ (Outcome)   
1.  สอบถาม 
2. สมัภาษณ์   

 
1. แบบสอบถาม 
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ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่าเป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีวดัและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ใน
การประเมิน 

 1. บุคลากรมขีวญัและก าลงัใจดขีึน้ มคีวามสมัพนัธ์
อนัดซีึง่กนัและกนั มคีวามรกัความผกูพนัต่อ
โรงเรยีน  
 2. บุคลากรมขีวญัและก าลงัใจเพิม่ยิง่ขึน้และมี
ความสมัพนัธอ์นัดซีึง่กนัและกนั 

3. ประเมนิ
โครงการ  

2. แบบประเมนิ
โครงการ 

 
6. ผลการท่ีคาดว่าจะได้รบั 

6.1 บุคลากรมขีวญัและก าลงัใจดขีึน้ มคีวามสมัพนัธอ์นัดซีึ่งกนัและกนั มคีวามรกัความผูกพนัต่อ
โรงเรยีน  

6.2 บุคลากรมขีวญัและก าลงัใจเพิม่ยิง่ขึน้และมคีวามสมัพนัธอ์นัดซีึง่กนัและกนั 
 
 
          

                     ผูเ้สนอโครงการ       ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 

  ลงชื่อ        อิงอร  นาคศนูย ์        ลงชื่อ       กญัญพิ์ดา  จงคง 
              (นางองิอร  นาคศูนย)์                       (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 

                หวัหน้างานบุคลากร       ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะ
วทิยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพฒันาคุณภาพงานกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
 กจิกรรมสง่เสรมิยกย่องเชดิชเูกยีรติ 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

ค่าวสัด ุ
     
รวมค่าวสัด ุ  
ค่าครภุณัฑ์ 
     
     
     
รวมค่าครภุณัฑ์  
ค่าใช้สอย (รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงบริการ  การรบัรอง  พิธีการ  เบีย้เล้ียง ฯลฯ) 
 การเยีย่มบุคลากรในโอกาสต่าง ๆ   2,000 
 การใหก้ารช่วยเหลอืแก่บุคลากร   1,000 
     
     
     
รวมค่าใช้สอย 3,000 
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ช่ือโครงการ :            2.6    พฒันาคุณภาพงานกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
ช่ือกิจกรรม :            2.6.4  จดัหาจดัจา้งบุคลากรทีข่าดแคลน 
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :  ขอ้ที ่ 3 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน :   ขอ้ที ่ 2 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 2 
ลกัษณะโครงการ :   โครงการใหม ่   โครงการต่อเนื่อง   
ฝ่ายบริหารท่ีรบัผิดชอบ :  บรหิารงานบุคคล 
ผู้รบัผิดชอบ :     นางองิอร  นาคศูนย ์
ระยะเวลาด าเนินการ :  1  เมษายน  2565  -  31  มนีาคม  2566 
งบประมาณ :   84,000  บาท 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 
1. หลกัการและเหตุผล 

การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพือ่ใหเ้กดิประสทิธผิลนัน้  นอกเหนือจากการจดัเนื้อหาและหลกัสูตร
การเรยีนการสอนให้เหมาะสมและเกิดประสทิธิภาพแล้ว  บุคลากรทางการศึกษายงัเป็นปัจจยัหนึ่งที่
ส าคญัของการจดัการศกึษาทีม่คีุณภาพ ประเดน็หน่ึงทีส่ถานศกึษาตอ้งใหค้วามส าคญัในการจัดการศกึษา
ก็คอื อตัราส่วนของครูต่อนักเรยีน  ควรต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ
ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร แต่ในปัจจุบนัโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยามคีรู
เกษียณอายุราชการ แต่มไีด้รบัการจดัสรรอตัราก าลงัครูทดแทนมาตามรายวชิาที่ขาดแคลน  ท าให้เกดิ
ปัญหาขาดแคลนอตัราก าลงัครใูนบางรายวชิา   

ดงันัน้เพื่อใหก้ารจดักระบวนการเรยีนการสอนบรรลุตามมาตรฐานชาต ิและมาตรฐานการศกึษา
ของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน สอดคล้องตามคุณลกัษณะและสมรรถนะของผู้เรยีน
โรงเรยีนจงึตอ้งสรรหาบุคลากรมาสนับสนุนการเรยีนการสอนโดยจดัจา้งบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถมา
ทดแทนเพื่อสนับสนุนกระบวนการจดัการเรยีนการสอนใหบ้งัเกดิประสทิธภิาพยิง่ขึน้ โดยจดัท าโครงการ
จดัหาครูผู้สอนและจดัจ้างนักการ  เพื่อพฒันาผู้เรียนและได้สนับสนุนงานต่าง  ๆ ของโรงเรียนให้มี
ประสทิธภิาพ 

 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพื่อจดัจ้างครูผู้สอนและบุคลากรส่งเสรมิการจดัการศกึษาใหเ้พยีงพอกบัความต้องการของ
โรงเรยีน 

2.2 จดัจา้งนกัการเพือ่สนบัสนุนงานต่าง ๆ ของโรงเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพ 
2.3 เพือ่พฒันาคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  
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3. เป้าหมาย 
3.1 ดา้นปรมิาณ 
 1) จดัจ้างครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะจ านวน  1  คน  ระหว่างเดือน

พฤษภาคม 2565  -  เมษายน  2566 
 2) จดัจา้งคนงาน – ภารโรง  จ านวน  1  คน 
3.2 ดา้นคุณภาพ 

1) สามารถจดัหาครูผูส้อน บุคลากรสนับสนุนการจดัการศกึษาไดเ้พยีงพอต่อการบรหิาร
จดัการศกึษาของโรงเรยีน 

2) ครูและบุคลากรทุกคนของโรงเรยีนสามารถปฏบิตัหิน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

 
4. กิจกรรม/วิธีด าเนินการและงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รบัผิดชอบ 

อดุหนุน อ่ืน ๆ  
1. จดัจา้งครู   ตลอดปี

การศกึษา 
นางองิอร   นาคศูนย์ 

2. 
จดัจา้งคนงาน-ภารโรง 

84,000  ตลอดปี
การศกึษา 

นางองิอร  นาคศูนย์ 

รวม 84,000   
 
5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่าเป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีวดัและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ในการ
ประเมิน 

ผลผลิต 
1. มบีุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถในสาขา
เฉพาะทีเ่พยีงพอต่อความต้องการ 
2. บุคลากรปฏบิตังิานตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บั
มอบหมายมคีวามรบัผดิชอบอย่างด ี

  
- การตรวจสอบ 
- การประเมนิผล 
- การนิเทศ    
  ตดิตาม 

 
- แบบรวบรวมขอ้มลู 
- แบบประเมนิ 
แบบนิเทศ 
 

ผลสมัฤทธ์ิ 
     ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิอ์ยู่ในระดบัด ีสง่ผลให ้                         
การจดัการศกึษามปีระสทิธภิาพคุม้ค่า 

  
- การทดสอบ 
 

 
- แบบทดสอบ 
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6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

6.1 โรงเรยีนมคีรแูละบุคลากรเพยีงพอต่อการบรหิารจดัการศกึษาของโรงเรยีน 
6.2 บุคลากรปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
 
 

                     ผูเ้สนอโครงการ    ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 

    ลงชื่อ      อิงอร  นาคศนูย ์         ลงชื่อ    กญัญพิ์ดา  จงคง 
              (นางองิอร  นาคศูนย)์                    (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 

                   หวัหน้างานบุคลากร                          ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะ
วทิยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 

โครงการพฒันาคุณภาพงานกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
กจิกรรมจดัหาจดัจา้งบุคลากรทีข่าดแคลน 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

ค่าวสัด ุ
 จดัจา้งครู    
 จดัจา้งคนงาน-ภารโรง   84,000 
     
รวมค่าวสัด ุ 84,000 
ค่าครภุณัฑ์ 
     
     
     
รวมค่าครภุณัฑ์  
ค่าใช้สอย (รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงบริการ  การรบัรอง  พิธีการ  เบีย้เล้ียง ฯลฯ) 
     
     
     
รวมค่าใช้สอย  

รวมทัง้ส้ิน 84,000 
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ช่ือโครงการ :   2.6    พฒันาคุณภาพงานกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
ช่ือกิจกรรม :   2.6.5  การจดัซือ้วสัดุส านกังานกลุ่มบรหิารงานบุคคล  
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :  ขอ้ที ่ 3 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน :   ขอ้ที ่ 3 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 2 
ลกัษณะโครงการ :   โครงการใหม ่   โครงการต่อเนื่อง   
ฝ่ายบริหารท่ีรบัผิดชอบ :  บรหิารงานบุคคล 
ผู้รบัผิดชอบ :     นางองิอร  นาคศูนย ์
ระยะเวลาด าเนินการ :  ตลอดปีการศกึษา 
งบประมาณ :   3,640  บาท 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 
1. หลกัการและเหตุผล 

การบรหิารงานบุคคลของสถานศกึษาเน้นการบรหิารที่มคีวามคล่องตวัโปร่งใสตรวจสอบได้ให้
การสนับสนุน และส่งเสรมิการด าเนินการของฝ่าย/กลุ่มสาระการเรยีนรู้และงานต่าง  ๆ ของโรงเรยีนให้
เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพอกีทัง้ต้องปฏิบตัอิยู่ภายใต้กฎ ระเบยีบที่ทางราชการก าหนด ต้องประสาน
ความเข้าใจในระเบียบการปฏิบตัิสามารถตรวจสอบให้เกิดความถูกต้อง และสร้างความมัน่ใจในการ
ปฏบิตังิานของบุคลากรในโรงเรยีน เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย ตามนโยบายของโรงเรยีน 

2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพือ่สนบัสนุนและสง่เสรมิการบรหิารงานภายในโรงเรยีนใหเ้กดิความคล่องตวัและมี

ประสทิธภิาพ 
2.2 เพือ่ใหก้ารด าเนินงานเกี่ยวกบังานการเงนิ การบญัช ีงานพสัดุและสนิทรพัย ์งานยานพาหนะ

และงานระดมทรพัยากรเพื่อการศกึษา ปฏบิตัไิดถู้กต้องตามระเบยีบของทางราชการและมี
ความคล่องตวั โปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้

2.3 เพื่อให้มรีะบบการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน สามารถตรวจสอบได้มคีวาม
ถูกตอ้ง โปร่งใสและก ากบัตดิตามใหทุ้กสว่นด าเนินการตามแผน 

2.4 เพื่อให้โรงเรียนมีแผนการปฏิบัติการประจ าปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใช้เป็น
แนวทางในการปฏบิตังิานใหเ้กดิประสทิธภิาพ 

2.5 เพือ่ใหโ้รงเรยีนมขีอ้มลูสารสนเทศใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนและพฒันาโรงเรยีน 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชงิปรมิาณ 

งานทุกงานในกลุ่มบรหิารงบประมาณได้รบัการพฒันา มคีวามพรอ้มในการใหบ้รกิารแก่
ทุกฝ่าย/กลุ่มสาระการเรยีนรูแ้ละงานต่าง ๆ 
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3.2 เชิงคณุภาพ 
การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบของทาง

ราชการ นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีความคล่องตัว โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได ้

4. กิจกรรม/วิธีด าเนินการและงบประมาณ 

 
 

 
กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ อดุหนุ
น 

อ่ืน ๆ  

1 งานส านักงาน 
ด าเนินการจดัซือ้วสัดุส านกังาน 

2,920    ตลอดปี
การศกึษา  

นางองิอร นาค
ศูนย ์

 
5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่าเป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีวดัและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ใน
การประเมิน 

1) ประสทิธภิาพในการสง่เสรมิ 
สนบัสนุนการด าเนินงานของฝ่าย/ กลุ่ม
สาระ/ งานต่าง ๆ ของโรงเรยีน 

รอ้ยละ 80 ของ
งานมี
ประสทิธภิาพ 

ตรวจสอบเอกสารและ
การจดัท าขอ้มลู
เกีย่วกบังาน
งบประมาณ 

1. แบบสอบถาม
ความพงึพอใจ 

2. เอกสารเกีย่วกบั
งานงบประมาณ 

2) งานบุคลากรรวดเรว็ โปร่งใส ผลการ
ตรวจสอบถูกตอ้งตามระเบยีบ 

รอ้ยละ 80 ของ
งานมคีวาม
โปร่งใส 

ตรวจสอบเอกสารดา้น
การเงนิ 

แบบสอบถาม
ความพงึพอใจ 

3) ประสทิธภิาพของงานบุคคล รอ้ยละ 80 ของ
งานมี
ประสทิธภิาพ 

วเิคราะหฝ่์ายงาน
ต่างๆของโรงเรยีน 

วเิคราะหฝ่์ายงาน
ต่างๆของโรงเรยีน 

4) มวีสัดุส านกังานใช้ รอ้ยละ80 ของ
งานมวีสัดุใช ้

สอบถามความพงึ
พอใจ 

แบบสอบถามความ
พงึพอใจ 

6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
6.1 การบริหารจัดการกลุ่มงานงบประมาณที่มีคุณภาพ สามารถสนับสนุนและส่งเสริมการ

บรหิารงานภายในโรงเรยีนใหเ้กดิความคล่องตวัและมปีระสทิธภิาพไดเ้ป็นอย่างดี 
6.2 งานทุกงานในกลุ่มงานงบประมาณมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุม 

ตรวจสอบท าใหก้ารเดนิงานถูกตอ้งตามระเบยีบ สรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูร้่วมงาน 
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      ผูเ้สนอโครงการ  ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 

ลงชื่อ          อิงอร  นาคศนูย ์     ลงชื่อ กญัญพิ์ดา  จงคง 
              (นางองิอร  นาคศูนย)์                  (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 

                 หวัหน้างานบุคลากร   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 
แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 

โครงการพฒันาคุณภาพงานกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
กจิกรรม การจดัซือ้วสัดุส านกังานกลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

ค่าวสัด ุ
1 วสัดุส านกังาน   3,640   
     
     
รวมค่าวสัด ุ 3,640   
ค่าครภุณัฑ์ 
     
     
     
รวมค่าครภุณัฑ์  
ค่าใช้สอย (รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงบริการ  การรบัรอง  พิธีการ  เบีย้เล้ียง ฯลฯ) 
     
     
     
รวมค่าใช้สอย  

รวมทัง้ส้ิน 3,640   
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ช่ือโครงการ :   2.7    พฒันาคุณภาพงานกลุ่มบรหิารงานทัว่ไป 
ช่ือกิจกรรม :   2.7.1  พฒันารา้นคา้สวสัดกิารโรงเรยีน 
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :   ขอ้ที ่ 3                        
สนองกลยุทธโ์รงเรียน :    ขอ้ที ่ 1 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 2 
ลกัษณะของโครงการ :   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง   
ฝ่ายบริหารท่ีรบัผิดชอบ :  บรหิารงานทัว่ไป 
ผู้รบัผิดชอบ :          1) นายณฐัดนัย  สายวจิติร   2) นางกมลรตัน์  ไชยสุภา    
ระยะเวลาด าเนินงาน :             พฤษภาคม  2565  -  มนีาคม  2566 
งบประมาณ :   - ไม่ม ี- 
...................................................................................................………………………………………..
………………… 
1. หลกัการและเหตุผล 

แนวคดิในการพฒันาประเทศไดอ้าศยัหลกัการส าคญั 3 ประการคอื มุ่งใหป้ระชาชนพึง่ตน เอง มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ มี
คุณลกัษณะที่เอื้อต่อการพฒันาประเทศดงักล่าว จะต้องได้รบัการปลูกฝังตัง้แต่ยงัเยาว์วยัจึงจะประสบ
ผลส าเรจ็ กจิกรรมของรา้นคา้สวสัดกิารโรงเรยีน ไดฝึ้กหดัในกจิกรรมทีส่ง่เสรมิความรู้เรื่องสหกรณ์ร้านคา้
รวมทัง้ใหแ้นวทางในการปฏบิตัเิป็นการสรา้งประสบการณ์ใหแ้ก่นกัเรยีน ปลูกฝังความรบัผดิชอบ มคีวาม
ประหยดั ซื่อสตัย์ ขยนัอดทนและอดออมตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง นักเรยีนได้ ใช้บรกิารของ
รา้นคา้สวสัดกิารโรงเรยีนโดยสามารถซือ้สนิคา้ไดใ้นราคาถูกกว่าทอ้งตลาด และไดร้บัความสะดวกในการ
จดัหาอุปกรณ์เครื่องเขยีนและสนิคา้อื่น ๆ ดงันัน้ทางโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา  จงึไดจ้ดัโครงการนี้ขึน้ 
 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพื่อให้นักเรยีนมรี้านค้าสวสัดกิารโรงเรยีนส าหรบัเป็นแหล่งบรกิารเครื่องเขยีนอุปกรณ์และ
สนิคา้อื่น ๆ 

2.2 เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีนและบุคลากรในโรงเรยีนได้ใช้บรกิารของร้านค้าสวสัดิการโรงเรียน 
และน าหลกัของรา้นคา้สวสัดกิารโรงเรยีนไปประยุกตใ์ชใ้น ชวีติประจ าวนัได ้

2.3 เพือ่สง่เสรมิความรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกบัรา้นคา้สวสัดกิารโรงเรยีน และปลูกฝังใหน้กัเรยีนได้
น าเอาหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง มาใชโ้ดยอาศยัวธิกีารของรา้นคา้สวสัดกิารโรงเรยีน   
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2.4 เพื่อปลูกฝังให้นักเรยีนมคีุณธรรม จรยิธรรม 8 ประการ คอื ขยนั ประหยดั ซื่อสตัย์มีวนิัย 
สุภาพสะอาด สามคัคมีนี ้าใจ และกตญัญู 

 
 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชงิปรมิาณ 
- นกัเรยีนและบุคลากรของโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา  จ านวน 95 คน มคีวามรู ้ความเขา้ใจ     

เกีย่วกบัรา้นคา้สวสัดกิารโรงเรยีนสามารถน าหลกัการไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 
3.2 เชงิคุณภาพ 

1) นกัเรยีนมรีา้นคา้สวสัดกิารโรงเรยีนส าหรบัเป็นแหล่งบรกิารเครื่องเขยีนอุปกรณ์และ
สนิคา้อื่น ๆ 

2) นกัเรยีนและบุคลากรในโรงเรยีนไดใ้ชบ้รกิารของรา้นคา้สวสัดกิารโรงเรียน และน า
หลกัของรา้นคา้สวสัดกิารโรงเรยีนไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได ้

3) นกัเรยีนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกบัรา้นคา้สวสัดกิารโรงเรยีน และนกัเรยีนได้
น าเอาหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  มาใชโ้ดยอาศยัวธิกีารของรา้นคา้สวสัดกิาร
โรงเรยีน  

4) นกัเรยีนมคีุณธรรม จรยิธรรม 8 ประการ คอื  ขยนั  ประหยดั  ซื่อสตัย ์ มวีนิยั   
สุภาพสะอาด  สามคัคมีนี ้าใจ  และกตญัญ ู

 
4. กิจกรรม/วิธีด าเนินการและงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รบัผิดชอบ 

อดุหนุน อ่ืน ๆ 
1 ขัน้เตรียมการ 

- วางแผนการจดัท าโครงการ 
- ประชุมชีแ้จงโครงการ 
- ก าหนดวนัทีจ่ดักจิกรรม 
- ขออนุมตัโิครงการ 

- - พ.ค.2564 นายณฐัดนัย  สายวจิติร 
นางกมลรตัน์  ไชยสุภา 
ครโูรงเรยีนบา้นเกาะ
วทิยา 

2 ขัน้ด าเนินการ    
-จดัซือ้สนิคา้เพือ่จ าหน่าย - - ตลอดปี

การศกึษา 
-จดัจ าหน่ายสนิคา้ - - ตลอดปี

การศกึษา 
- ท าบญัชรีายรบั - รายจ่าย - - ทุกวนั 
-ตรวจเชค็สนิคา้คงเหลอื - - ทุกสิน้เดอืน 
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-สรุปการด าเนินกจิการ
รา้นคา้ 

- - ทุกสิน้เดอืน 

    
 
 
 
 
5.การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่าเป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีการวดัและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ในการ
ประเมิน 

1. นักเรยีนและบุคลากรในโรงเรยีนได้
ใช้บรกิารของร้านค้าสวสัดกิารโรงเรยีน 
และน าหลักของร้ านค้ าสวัสดิก า ร
โรงเรยีนไปประยุกต์ใชใ้นชวีติประจ าวนั
ได ้

 
รอ้ยละ 80 

 
-สงัเกต
พฤตกิรรม 

 
-แบบสงัเกตพฤตกิรรม 

2 .  นัก เ รียนมีความรู้  ความเข้า ใจ 
เกี่ยวกบัร้านค้าสวสัดกิารโรงเรยีน และ
นักเรยีนไดน้ าเอาหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียงมาใช้โดยอาศัยวิธีการของ
รา้นคา้สวสัดกิารโรงเรยีน 

 
รอ้ยละ 80 

 
-สงัเกต
พฤตกิรรม 
-ทดสอบ 

 
-แบบสงัเกตพฤตกิรรม 
-แบบทดสอบ 

3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 8 
ประการ คอื ขยนั  ประหยดั  ซื่อสตัย ์มี
วนิัย  สุภาพ  สะอาด  สามคัคี  มนี ้าใจ  
และกตญัญ ู

 
รอ้ยละ 80 

 
สงัเกตพฤตกิรรม 

 
แบบสงัเกตพฤตกิรรม 

 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

6.1 ครแูละนกัเรยีนไดใ้ชบ้รกิารของรา้นคา้สวสัดกิารโรงเรยีน  และน าหลกัของรา้นคา้สวสัดกิาร
โรงเรยีนไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได ้

6.2 ครแูละนกัเรยีนโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยามคีวามพงึพอใจในการจดักจิกรรมรา้นคา้สวสัดกิาร
โรงเรยีน 

   
 
 
      ผูเ้สนอโครงการ     ผูอ้นุมตัโิครงการ 
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    ลงชื่อ         กมลรตัน์  ไชยสุภา                                      ลงชื่อ        กญัญพิ์ดา  จงคง 
                (นางกมลรตัน์  ไชยสุภา)                                   (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 
            ครโูรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา              ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะ
วทิยา 
 
 
 
 
ช่ือโครงการ :    2.7    พฒันาคุณภาพงานกลุ่มบรหิารงานทัว่ไป 
ช่ือกิจกรรม :   2.7.2  พฒันางานประชาสมัพนัธ์ 
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :  ขอ้ที ่ 4  
สนองกลยุทธโ์รงเรียน :   ขอ้ที ่ 5 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 2 
ลกัษณะโครงการ :    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
ฝ่ายบริหารท่ีรบัผิดชอบ :            บรหิารงานทัว่ไป 
ผู้รบัผิดชอบ :    นายณัฏฐภ์เสฐ  ควรร าพงึ 
ระยะเวลาด าเนินการ :               1 พฤษภาคม 2565  –  31  มนีาคม  2566 
งบประมาณ :                          2,000  บาท 
...................................................................................................................……………………………..
................ 
1. หลกัการและเหตุผล 

เนื่องจากงานประชาสมัพนัธ์ ถอืเป็นอกีหนึ่งในการน าขอ้มูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ  
ภายในโรงเรยีน ทัง้ในดา้นการบรหิารจดัการ ดา้นวชิาการ ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน ขอ้มูลข่าวสาร
และเกรด็ความรูต้่าง ๆ ประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ใหชุ้มชนทราบ ก่อใหเ้กดิความรูแ้ละความเขา้ใจอนัดี
ต่อกนัระหว่างโรงเรยีนกบัชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ อนัจะก่อให้เกดิความร่วมมอื ร่ วมใจกนั ในการ
พฒันาแก้ไขปัญหาการจดัการศกึษาและภารกจิต่าง ๆ ของโรงเรยีนใหด้ าเนินไปดว้ยดแีละบรรลุผลตาม
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาต่อไป 

จากการศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการในการบรหิารโรงเรยีน พบว่า โรงเรยีนบ้านเกาะ
วทิยา มกีารประชาสมัพนัธข์อ้มลูข่าวสาร กจิกรรมต่าง ๆ  ใหก้บัขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
นักเรียนในโรงเรียน และเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์งาน ผลการด าเนินงานให้ชุมชนทราบด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  

ดังนั ้น โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา  จึงได้จัดท ากิจกรรมพัฒนางานประชาสัมพันธ์   ขึ้นเพื่อ
ประชาสมัพนัธ์  กจิกรรมต่าง ๆ เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ผลการด าเนินงาน ของโรงเรยีนใหก้บัขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศกึษา นักเรยีน หน่วยงานราชการ ชุมชน สงัคม อย่างมปีระสทิธภิาพสูงสุด และ
ประโยชน์ทางดา้นความสมัพนัธอ์นัด ี
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2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน 
Facebookวารสาร แผ่นพบั และป้ายประชาสมัพนัธโ์รงเรยีนในโอกาสต่าง ๆ 

2.2 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และผลการด าเนินงานของโรงเรียนให้กับ
ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา นกัเรยีน หน่วยงานราชการ ชุมชน สงัคม 

2.3 เพือ่ใหม้สีือ่ผสมและสือ่เทคโนโลยทีีท่นัสมยัและมปีระสทิธภิาพอย่างเพยีงพอแก่การใหบ้รกิาร 
2.4 เพือ่ใหม้เีครื่องขยายเสยีงทีส่ามารถประชาสมัพนัธใ์หไ้ดร้บัฟังอย่างชดัเจนทุกจุดในโรงเรยีน 

 
3. เป้าหมาย 

3.1  เชงิปรมิาณ 
1) โรงเรยีนสามารถประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารและกจิกรรมของโรงเรยีนผ่านทาง

เวบ็ไซตโ์รงเรยีน Facebook วารสาร แผ่นพบั และป้ายประชาสมัพนัธโ์รงเรยีนใน
โอกาสต่าง ๆ 

2) โรงเรยีนสามารถเผยแพร่ประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสาร และผลการด าเนินงานของ
โรงเรยีนใหก้บัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา นกัเรยีน หน่วยงานราชการ 
ชุมชน สงัคม 

3) โรงเรยีนมสีือ่ผสมและสือ่เทคโนโลยทีีท่นัสมยัและมปีระสทิธภิาพอย่างเพยีงพอแก่การ
ใหบ้รกิาร 

4) โรงเรยีนมเีครื่องขยายเสยีงทีส่ามารถประชาสมัพนัธ์ใหไ้ดร้บัฟังอย่างชดัเจนทุกจุดใน
โรงเรยีน 

3.2  เชงิคุณภาพ 
1) โรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา มเีวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารและกจิกรรมโรงเรยีน

ทีท่นัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์และเป็นปัจจุบนั ตลอดจนมสีือ่ประชาสมัพนัธท์ีห่ลากหลาย
สามารถเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารผ่านทางเวบ็ไซตโ์รงเรยีน Facebook วารสาร แผ่นพบั 
และป้ายประชาสมัพนัธโ์รงเรยีนในโอกาสต่าง ๆ สง่เสรมิความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่าง
โรงเรยีน หน่วยงานราชการ ชุมชน สงัคม 

2) โรงเรยีนมสีือ่ผสมและสือ่เทคโนโลยทีีท่นัสมยัและมปีระสทิธภิาพอย่างเพยีงพอแก่การ
ใหบ้รกิาร และโรงเรยีนมเีครื่องขยายเสยีงทีส่ามารถประชาสมัพนัธใ์หไ้ดร้บัฟังอย่าง
ชดัเจนทุกจุดในโรงเรยีน ใหก้บัขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา และนกัเรยีน 
 

4. กิจกรรม/วิธีด าเนินการและงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ อดุหนุน 
 

อ่ืนๆ 
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1. พฒันางาน
ประชาสมัพนัธ์ 

2,000  พ.ค. 2565 นายณฏัฐ์ภเสฐ  ควรร าพงึ 
 

รวม 2,000   
 
 
 
 
5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
 

ค่าเป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีการวดัและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ใน
การประเมิน 

เชิงปริมาณ 
  1)  โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนผ่านทาง
เวบ็ไซต์โรงเรยีน Facebook วารสาร แผ่นพบั 
และป้ายประชาสมัพนัธ์โรงเรยีนในโอกาสต่าง 
ๆ 

  
1. สงัเกต 
2. ส ารวจ 

 
1. รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
2. แบบส ารวจ 
 

  2)  โรงเรยีนสามารถเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์
ข้อมูลข่าวสาร และผลการด าเนินงานของ
โรงเรียนให้กับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน หน่วยงานราชการ 
ชุมชน สงัคม 

 1. สงัเกต 
2. ส ารวจ 

1. รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
2. แบบส ารวจ 
 

  3)  โรงเรียนมีสื่อผสมและสื่อเทคโนโลยีที่
ทนัสมยัและมปีระสิทธิภาพอย่างเพียงพอแก่
การใหบ้รกิาร 

 1. สงัเกต 
2. ส ารวจ 

1. รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
2. แบบส ารวจ 

  4)  โรงเรียนมีเครื่องขยายเสียงที่สามารถ
ประชาสมัพนัธ์ให้ได้รบัฟังอย่างชดัเจนทุกจุด
ในโรงเรยีน 

 1. สงัเกต 
2. ส ารวจ 

1. รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
2. แบบส ารวจ 

เชิงคณุภาพ 
  1)  โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา มีเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม
โรงเรยีนที่ทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์และเป็น
ปัจ จุบัน  ตลอดจนมีสื่ อประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลายสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านทางเวบ็ไซต์โรงเรยีน Facebook วารสาร 
แผ่นพบั และป้ายประชาสมัพนัธ์โรงเรียนใน

  
1. สงัเกต 
2. สอบถาม 
 

 
1. แบบส ารวจ 
2. แบบสอบถาม 
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ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
 

ค่าเป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีการวดัและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ใน
การประเมิน 

โอกาสต่าง ๆ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียน หน่วยงานราชการ ชุมชน 
สงัคม 
  2)  โรงเรียนมีสื่อผสมและสื่อเทคโนโลยีที่
ทนัสมยัและมปีระสิทธิภาพอย่างเพียงพอแก่
การใหบ้รกิาร และโรงเรยีนมเีครื่องขยายเสยีง
ที่สามารถประชาสัมพันธ์ให้ได้รับฟังอย่าง
ชดัเจนทุกจุดในโรงเรยีน ให้กบัข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศกึษา และนกัเรยีน 

 1. สงัเกต 
2. ส ารวจ 

1. รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
2. แบบส ารวจ 
 

 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

6.1 โรงเรยีนสามารถประชาสมัพนัธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรยีนผ่านทางเว็บไซต์
โรงเรยีน Facebook วารสาร แผ่นพบั และป้ายประชาสมัพนัธโ์รงเรยีนในโอกาสต่าง ๆ 

6.2 โรงเรยีนสามารถเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร และผลการด าเนินงานของโรงเรยีน
ใหก้บัขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา นกัเรยีน หน่วยงานราชการ ชุมชน สงัคม 

6.3 โรงเรยีนสามารถมสีื่อผสมและสื่อเทคโนโลยีที่ทนัสมยัและมปีระสทิธภิาพอย่างเพยีงพอแก่
การใหบ้รกิาร 

6.4 โรงเรยีนสามารถมเีครื่องขยายเสยีงทีส่ามารถประชาสมัพนัธใ์หไ้ดร้บัฟังอย่างชดัเจนทุกจุดใน
โรงเรยีน 

 
 
 
                       ผูเ้สนอโครงการ                                                       ผูอ้นุมตัโิครงการ 
    
ลงชื่อ             ณัฏฐ์ภเสฐ  ควรร าพึง ลงชื่อ            กญัญพิ์ดา  จงคง 
                (นายณฏัฐ์ภเสฐ  ควรร าพงึ)                                          (นางกญัญ์พดิา  จงคง)                                     
                        ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา



182 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพฒันาคุณภาพงานกลุ่มบรหิารงานทัว่ไป 
กจิกรรมพฒันางานประชาสมัพนัธ์ 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

ค่าวสัด ุ
1 พฒันางานประชาสมัพนัธ์ 2,000  2,000 
รวมค่าวสัด ุ 2,000 
ค่าครภุณัฑ์ 
     
     
     
รวมค่าครภุณัฑ์  
ค่าใช้สอย (รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงบริการ  การรบัรอง  พิธีการ  เบีย้เล้ียง ฯลฯ) 
     
     
     
รวมค่าใช้สอย  

รวมทัง้ส้ิน 2,000 
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ช่ือโครงการ :   2.7    พฒันาคุณภาพกลุ่มงานบรหิารงานทัว่ไป 
ช่ือกิจกรรม :   2.7.3  ประชุมคณะกรรมการสถานศกึษา 
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :     ขอ้ที ่ 6 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน :    ขอ้ที ่ 5 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 2 
ลกัษณะโครงการ :   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง   
ฝ่ายบริหารท่ีรบัผิดชอบ :  บรหิารงานทัว่ไป   
ผู้รบัผิดชอบ :    นางสาวชฎารตัน์  ชวิหากาญจน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ :    พฤษภาคม  65  -  เมษายน  2566   
งบประมาณ :    500  บาท 
.............................................................................................................................................................
........ 
1. หลกัการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยระดม
ทรพัยากรในชุมชน ให้เข้ามาร่วมรบัผดิชอบการจดัการศึกษาของโรงเรยีน โดยจดัให้มคีณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทุกโรงเรยีน ซึง่มาจากตวัแทนของบุคคลหลายฝ่าย อนึ่งการบรหิารงานโรงเรยีนจะ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  จ าเป็นต้องมีการระดมความคิดจากกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นระบบ โรงเรยีนจงึไดจ้ดัท าโครงการนี้ขึน้  

 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพือ่ใหก้ารพฒันาการศกึษาเกดิความยัง่ยนืและต่อเนื่อง 
2.2 เพือ่สรา้งความเขา้ใจและความร่วมมอืระหว่างโรงเรยีนกบัชุมชน 
2.3 เพือ่ระดมความคดิเหน็ต่าง ๆ ทีห่ลากหลาย ทศันมาพฒันาโรงเรยีน 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชงิปรมิาณ 

1) มกีารประชุมคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปีการศกึษาละ 4 ครัง้ 
2) การประชุมคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นไปตามระเบยีบการประชุมและมี

การบ   ประชุมทุกครัง้ 
3.2 เชงิคุณภาพ 

1) คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยามสีว่นร่วมในการจดั
การศกึษาทุกคน 

 
 

4. กิจกรรม/วิธีด าเนินการและงบประมาณ 
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ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รบัผิดชอบ 

อดุหนุน อ่ืน ๆ  
1 
2 
 
3 
 
 
 
 
4 

ประชุมคณะครเูสนออนุมตัโิครงการ 
จดัประชุมผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งเพือ่ชีแ้จง
ขอบขา่ยการท างานและจดัท าปฏทินิการ
ปฏบิตังิาน 
.มอบหมายผูร้บัผดิชอบ 
1.จดัประชุมครัง้ที ่1 
2.จดัประชุมครัง้ที ่2 
3.จดัประชุมครัง้ที ่3 
4.จดัประชุมครัง้ที ่4 
รายงานการประชุม 

1,200  พ.ค.65 
พ.ย.65 

 
 
 

พค.65 – 
 เมย. 66 

นางสาวชฎารตัน์  
ชวิหากาญจน์ 
นางองิอร  
 นาคศูนย ์

รวม 1,200   
 
5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ ค่าเป้าหมายตวัช้ีวดั 
วิธีวดัและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ใน
การประเมิน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้น
พื้นฐานของโรงเรียนมีการประชุม
เ พื่ อ ว า ง แ ผ น พั ฒ น า ก า ร จั ด
การศึกษาและโรงเรียนได้รับการ
พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็น
ปัจจุบนั 

รอ้ยละของคณะกรรมการ
สถานศกึษามกีารประชุม
เพือ่วางแผนพฒันา
การศกึษาของโรงเรยีน       
ปีละ 4  ครัง้ 

การสงัเกตการ
เขา้ร่วมการ
ประชุม 
ตรวจบนัทกึการ
ประชุม 

แบบส ารวจ 
แบบบนัทกึ 
แบบรายงาน 

 

 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

6.1 โรงเรยีนไดร้บัความร่วมมอืจากชุมชนในการจดัการศกึษาเป็นอย่างดี 
6.2 โรงเรยีนจดัการศกึษาอย่างมปีระสทิธภิาพ 
6.3 นกัเรยีน ด ีเก่ง มคีวามสุข 
 
          ผูเ้สนอโครงการ                    ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 

ลงชื่อ        ชฎารตัน์  ชิวหากาญจน์     ลงชื่อ        กญัญพิ์ดา  จงคง                                       
          (นางสาวชฎารตัน์  ชวิหากาญจน์)                                   (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 
             หวัหน้ากลุ่มบรหิารงบประมาณ                              ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
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โครงการพฒันาคุณภาพกลุ่มงานบรหิารงานทัว่ไป 
 กจิกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศกึษา 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

ค่าวสัด ุ
     
     
     
รวมค่าวัส่ด ุ  
ค่าครภุณัฑ์ 
     
รวมค่าครภุณัฑ์  
ค่าใช้สอย (รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงบริการ  การรบัรอง  พิธีการ  เบีย้เล้ียง ฯลฯ) 
 ค่าอาหารว่าง   500 
รวมค่าใช้สอย - 

รวมทัง้ส้ิน 500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือโครงการ :   2.7    พฒันาคุณภาพกลุ่มงานบรหิารงานทัว่ไป 
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ช่ือกิจกรรม :   2.7.4  ประชุมผูป้กครองนกัเรยีน 
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :  ขอ้ที ่ 6  
สนองกลยุทธโ์รงเรียน :  ขอ้ที ่ 5  
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 2 
ลกัษณะโครงการ :   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ฝ่ายบริหารท่ีรบัผิดชอบ :  บรหิารงานทัว่ไป    
ผู้รบัผิดชอบ :    นายณฐัดนัย  สายวจิติร  
ระยะเวลาด าเนินการ :    พฤษภาคม  2565  -  เมษายน  2566 
งบประมาณ :   2,000  บาท 
.............................................................................................................................................................
........ 
1. หลกัการและเหตุผล 

ส่งเสรมิความสมัพนัธ์และความร่วมมอืกับชุมชนในการพฒันาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน และได้สื่อความเข้าใจอันดีระหว่างครู และผู้ปกครอง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟัง
ข้อเสนอแนะ ในการด าเนินการด้านการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ กิจกรรมวนัส าคญั การช่วยเหลือดูแล
นักเรยีน รวมทัง้แนวทางในการพฒันาสถานศกึษา จงึได้จดัให้มโีครงการประชุมผูป้กครองนักเรยีน ขึ้น
ภาคเรยีนละ 1 ครัง้ 

 
2. วตัถปุระสงค ์

เพื่อเพื่อใหโ้รงเรยีน ผูป้กครอง ไดร้่วมกนัในการด าเนินงานของโรงเรยีน การจดักจิกรรม และมี
ความสมัพนัธ์ที่ดตี่อกนั รบัทราบนโยบายของทางโรงเรยีน ร่วมกนัเพื่อพฒันาส่งเสรมิ และมสี่วนร่วมใน
การดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 ผลผลติ  (Outputs)    
1) ส่งเสรมิให้ครู คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน เครอืข่ายผู้ปกครองนักเรยีนมี

ความสมัพนัธท์ีด่ตี่อกนั และมสีว่นร่วมในกจิกรรมของโรงเรยีน 
2) จดัตัง้เครอืขา่ยผูป้กครองนกัเรยีน 
3) คร ูคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เครอืขา่ยผูป้กครองนกัเรยีนไดม้สีว่นร่วมใน

การดแูลนกัเรยีนและเขา้ใจในแนวนโยบายการด าเนินงานของโรงเรยีน 
4) คร ูคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เครอืขา่ยผูป้กครองนกัเรยีนไดม้โีอกาสทศัน

ศกึษาดูงาน ในโรงเรยีนทีป่ระสบความส าเรจ็เป็นแบบอย่างทีด่ ี มคีวามสอดคลอ้งกบั
นโยบายการบรหิารจดัการทีท่างโรงเรยีนไดก้ าหนดไว ้

 
3.2 ผลลพัธ ์ (Outcomes)   
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1) คร ูคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เครอืขา่ยผูป้กครองและผูป้กครองนกัเรยีนมี
ความสมัพนัธท์ีด่ตี่อกนั 

2) มเีครอืผูป้กครองระดบัชัน้ละ 5 คน รวม 40 คน 
3) คร ูคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เครอืขา่ยผูป้กครอง ผูป้กครองนกัเรยีน มี

ความเขา้ใจนโยบายการด าเนินงานของโรงเรยีน ใหค้วามร่วมมอืในกจิกรรมของ
โรงเรยีนตลอดถงึช่วยเหลอืดแูลนกัเรยีนไดเ้ป็นระบบยิง่ขึน้ 

4) คร ูคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เครอืขา่ยผูป้กครองไดร้่วมกนัทศันศกึษาดู
งาน ปีละ 1 ครัง้ 

 
4. การด าเนินงาน 

โดยมรีายละเอยีดการใชจ่้ายดงัตารางต่อไปนี้ 

ท่ี 
กิจกรรม/รายละเอียด
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ ตอบแทน 
ใช้สอย 

วสัด ุ อ่ืน ๆ 

1. กจิกรรม การประชุม
ผูป้กครอง  รวม 4 ครัง้ 
ประชุมผูป้กครอง ม.1 - 6 

 
 
 

2,000 
 
 

 พ.ค. 2565 
พ.ย 2565 
ม.ีค. 2566 
พ.ค. 2566 

1นายณฐัดนยั สาย
วจิติร     2 งาน
กจิการนกัเรยีน                 
3.คณะกรรมการตาม
ค าสัง่ 

หมายเหตุ :  ขอถวัจ่ายทุกรายการ 
 
5. งบประมาณ   

5.1 งบประมาณทัง้หมด  จ านวน  2,000  บาท 
1) จากงบเงนิอุดหนุนรายหวั  จ านวน  2,000  บาท  

5.2 การเบกิจ่าย  ตลอดปีการศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
6. การประเมินผล 
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ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
(ปริมาณ,คณุภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต  (Output) 
1. ผูป้กครองเขา้ร่วมประชุมรอ้ยละ 90 
2. มเีครอืขา่ยผูป้กครองครบทุกชัน้ 24 คน 

 
1. บญัชลีงเวลาผูป้กครองเขา้ร่วม

ประชุม 
2. สอบถาม 

 
1.แบบสอบถาม 

ผลลพัธ ์ (Outcome) 
1. สถานศกึษามคีวามสมัพนัธ์และความร่วมมอื

กบัชุมชนในการพฒันาการศกึษา 
2. สถานศกึษาไดก้ระจายอ านาจการบรหิาร

และการจดัการศกึษาและบรหิารเชงิกลยุทธ ์
และใชห้ลกัการการมสีว่นร่วมกบัชุมชน 

3. สถานศกึษามกีารจดักจิกรรมสง่เสรมิ
คุณภาพผูเ้รยีนอย่างหลากหลายและมรีะบบ
ดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน 

4. คร ูคณะกรรมการสถานศกึษา เครอืขา่ย
ผูป้กครองใหค้วามร่วมมอื และมทีศันคตทิีด่ี
ต่อโรงเรยีน 

 
1. ขอ้เสนอแนะความพงึพอใจ 
 

 
1. แบบส ารวจ 
 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

7.1 ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครองและผู้ปกครองนักเรียนมี
ความสมัพนัธท์ีด่ตี่อกนั 

7.2 มเีครอืขา่ยผูป้กครองระดบัชัน้ละ 5 คน รวม 10 คน 
 
 
 
          ผูเ้สนอโครงการ ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 

     ลงชื่อ        ณัฐดนัย สายวิจิตร ลงชื่อ         กญัญพิ์ดา  จงคง 
                     (นายณฐัดนยั สายวจิติร)                             (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 
          หวัหน้ากลุ่มบรหิารงานกจิการนกัเรยีน        ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพฒันาคุณภาพงานบรหิารงานทัว่ไป 
กจิกรรมประชุมผูป้กครองนักเรยีน   
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ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

ค่าวสัด ุ
1 ค่าอาหาร ว่าง – น ้าดื่ม   2,000 
     
รวมค่าวสัด ุ 2,000 
ค่าครภุณัฑ์ 
     
รวมค่าครภุณัฑ์  
ค่าใช้สอย (รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงบริการ  การรบัรอง  พิธีการ  เบีย้เล้ียง ฯลฯ) 
     
รวมค่าใช้สอย  

รวมทัง้ส้ิน 2,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือโครงการ :   2.7    พฒันาคุณภาพกลุ่มงานบรหิารงานทัว่ไป 
ช่ือกิจกรรม :       2.7.5  โรงเรยีนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น 
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :  ขอ้ที ่ 5      
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สนองกลยุทธโ์รงเรียน :    ขอ้ที ่ 4 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 2  
ลกัษณะโครงการ :   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ฝ่ายบริหารท่ีรบัผิดชอบ :  บรหิารงานทัว่ไป   
ผู้รบัผิดชอบ :          1) นายณฐัดนัย  สายวจิติร  2) นางกมลรตัน์  ไชยสุภา 
ระยะเวลาด าเนินการ :     พฤษภาคม  2565  -  มนีาคม  2566 
งบประมาณ :                         10,000  บาท 
.............................................................................................................................................................
........ 
1. หลกัการและเหตุผล 

โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน เป็นทัง้ที่พกัอาศัย เป็นแหล่งเรียนรู้ การ
ปรบัปรุง และพฒันาใหโ้รงเรยีนเป็นสถานทีท่ีป่ลอดภยั น่าอยู่ สะอาด สวยงาม บรรยากาศร่มรื่น ท าใหผู้้
พกัอาศยัมคีวามสุขและนักเรยีนได้เรยีนรู้ด้านต่าง ๆ ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ ตามศกัยภาพของแต่ละ
บุคคล ฝ่ายงานอาคารสถานที่ จงึได้จดัท าโครงการขึ้น เพื่อรองรบัการจดัสภาพบรรยากาศของอาคาร
เรยีน และบรรยากาศสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อการจดัการเรยีนรู้ 

 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพือ่ตกแต่งบ ารุงรกัษาบรเิวณโรงเรยีน และสวนหย่อมใหส้ะอาดสวยงาม บรรยากาศร่มรื่น 
น่าอยู่ เอือ้ต่อการเรยีนรู้ 

2.2 เพือ่ซ่อมแซม ปรบัปรุง ตกแต่งอาคารเรยีน  อาคารประกอบ รัว้  ป้ายโรงเรยีน  ซุม้ทีน่ัง่ และ
อื่น ๆ ใหส้วยงามและปลอดภยั 

2.3 เพือ่อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มภายในโรงเรยีน 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชงิปรมิาณ    

- บรเิวณโรงเรยีน อาคารเรยีน มคีวามมัน่คงปลอดภยั สะอาด บรรยากาศร่มรื่น เอื้อต่อ
การจดัการเรยีนการสอน 

3.2 เชงิคุณภาพ   
1) สภาพบรรยากาศร่มรื่น และสิง่แวดลอ้มภายในโรงเรยีน เอือ้ต่อการเรยีนรู้ 
2) นกัเรยีนมคีวามปลอดภยั และเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสุข 
3) นกัเรยีนมจีติส านึกในการอนุรกัษ์สาธารณะสมบตั ิและสิง่แวดลอ้ม 

4. กิจกรรม / วิธีด าเนินการและงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รบัผิดชอบ 

อดุหนุน อ่ืน ๆ 
1 ขัน้เตรียมการ - - พ.ค.2565 นายณฐัดนัย  สายวจิติร 
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- วางแผนการจดัท าโครงการ 
- ประชุมชีแ้จงโครงการ 
- ก าหนดวนัทีจ่ดักจิกรรม 
- ขออนุมตัโิครงการ 

นางกมลรตัน์  ไชยสุภา 
ครโูรงเรยีนบา้นเกาะ
วทิยา 

2 ขัน้ด าเนินการ     
-แต่งตัง้กรรมการ - -      พ.ค.2565 
-จดัตกแต่งท าความสะอาด
หอ้งเรยีนและบรเิวณพีน้ที่
รบัผดิชอบ 

- - ตลอดปี
การศกึษา 

- ตรวจดหูอ้งเรยีนและพืน้ที่
บรเิวณโรงเรยีน 

- - ทุกวนั 

-จดัประกวดหอ้งเรยีน - - ในแต่ละภาค
เรยีน 

-จดัประกวดพืน้ทีร่บัผดิชอบ - - ในแต่ละภาค
เรยีน 

 
5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่าเป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีการวดัและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ในการ
ประเมิน 

1. บรเิวณโรงเรยีน อาคารเรยีน อาคาร
ประกอบ และอื่น ๆ มคีวามแขง็แรง มัน่คง 
ปลอดภยั สะอาด   

รอ้ยละ 80 1. สงัเกต 
2. สอบถาม 

1. แบบส ารวจ 
2. แบบสอบถาม 
 

2. บรรยากาศร่มรื่น และสภาพแวดลอ้มเอือ้
ต่อการเรยีนรู ้

รอ้ยละ 80 1. สงัเกต 
2. สอบถาม 

1. แบบส ารวจ 
2. แบบสอบถาม 

3. นกัเรยีนมจีติส านึก และอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม 

รอ้ยละ 80 1. สงัเกต 
2. สอบถาม 

1.แบบส ารวจ 
2.แบบสอบถาม 

 
 
 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

6.1 โรงเรยีนมสีภาพบรรยากาศร่มรื่น และสภาพแวดลอ้มทีด่ ีเอือ้ต่อการเรยีนรู้ 
6.2 อาคารเรยีน หอ้งเรยีน อาคารประกอบ สะอาดน่าอยู่  ปลอดภยั 
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6.3 นกัเรยีนมจีติส านึกในการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
 
 
 
                      ผูเ้สนอโครงการ                                                   ผูอ้นุมตัโิครงการ 
    
     ลงชื่อ         ณัฐดนัย สายวิจิตร                  ลงชื่อ         กญัญพิ์ดา  จงคง 
                (นายณฐัดนัย  สายวจิติร)                                      (นางกญัญ์พดิา  จงคง)                                     
               หวัหน้ากลุ่มบรหิารงานทัว่ไป                                 ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการ พฒันาคุณภาพงานกลุ่มบรหิารงานทัว่ไป 
กจิกรรมโรงเรยีนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น 
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ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

ค่าวสัด ุ
1 ตกแต่งบ ารุงรกัษาบรเิวณ และสวนหย่อม   10,000 
2 ตกแต่งบ ารุงรกัษาหอ้งเรยีน

หอ้งปฏบิตักิารต่าง ๆ 
 

3 รางวลัการประกวด  
   
   
   
รวมค่าวสัด ุ 10,000 
ค่าครภุณัฑ์ 
     
     
     
รวมค่าครภุณัฑ์  
ค่าใช้สอย (รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงบริการ  การรบัรอง  พิธีการ  เบีย้เล้ียง ฯลฯ) 
     
     
     
รวมค่าใช้สอย  

รวมทัง้ส้ิน 10,000 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
ช่ือโครงการ :   2.7    พฒันาคุณภาพงานกลุ่มบรหิารงานทัว่ไป 
ช่ือกิจกรรม :   2.7.6  ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน  
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :  ขอ้ที ่ 5 
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สนองกลยุทธโ์รงเรียน :   ขอ้ที ่ 5 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 2 
ลกัษณะโครงการ :   โครงการใหม ่   โครงการต่อเนื่อง   
ฝ่ายบริหารท่ีรบัผิดชอบ :  กลุ่มบรหิารงานทัว่ไป 
ผู้รบัผิดชอบ :    นางองิอร  นาคศูนย ์
ระยะเวลาด าเนินการ :  1  เมษายน  2565  -  31  มนีาคม  2566 
งบประมาณ :   2,000  บาท 
.............................................................................................................................................................
........ 
1. หลกัการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดไว้ในแนวทางการจัด
การศกึษาที่ต้องเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทัง้ร่างกาย จติใจ สตปัิญญา ความรู้ 
คุณธรรม จรยิธรรม และมวีฒันธรรมในการด าเนินชวีติ สามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างมคีวามสุข การจดัการ
ศกึษาจงึมุ่งเน้นทีต่วัผูเ้รยีนเป็นส าคญั ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ก าหนดนโยบาย
ให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและก าหนดมาตรการส่งเสริมสนับสนุน
ศกัยภาพของผูเ้รยีนโดยเน้นกจิกรรม การป้องกนั การแกปั้ญหาพฒันา สง่เสรมิ และคุม้ครองสทิธเิดก็ทีใ่ช้
หลกัการมสีว่นร่วมของบุคลากร และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย 

โรงเรยีนบ้านเกาะวทิยา เป็นโรงเรยีนขนาดเล็ก จ านวนนักเรยีนแต่ละห้องเรยีนมจี านวนน้อย 
หลากหลายทัง้บรบิทของครอบครวัและพืน้ฐานความพรอ้มโดยองคร์วมทุกดา้น นักเรยีนมคีวามแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การพฒันานักเรยีนจึงต้องอาศยักระบวนการจากระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนที่ต้องจดั
กระท าอย่างเป็นระบบ มขีัน้ตอนชดัเจน ต่อเนื่อง ปรากฏผลเป็นรูปธรรมโดยมขีอ้มลูสารสนเทศในการคดั
กรองนกัเรยีนทีส่ามารถด าเนินการพฒันาผูเ้รยีนตามความแตกต่างระหว่างบุคคลไดอ้ย่างเป็นระบบ 

โรงเรยีนบ้านเกาะวิทยา ตระหนักในความจ าเป็นในการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็น
แนวทางหลกัในการพฒันามาตรฐานด้านผู้เรยีนในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยีน ดงันัน้โครงการ
พฒันาระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนจงึเป็นโครงการทีส่ามารถขบัเคลื่อนใหโ้รงเรยีนพฒันาทัง้ระบบ 

 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพือ่จดัระบบงานดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน ใหม้กีระบวนการปฏบิตังิานทีเ่ป็นระบบ ชดัเจน โดย
ใชว้งจรพฒันาคุณภาพ PDCA 

2.2 เพื่อพฒันาให้ผูเ้รยีนพฒันาความรู ้ความสามารถ คุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละทกัษะการ
ด ารงชวีติตามศกัยภาพ 

2.3 เพื่อให้โรงเรยีน ครู ผู้ปกครองนักเรยีน และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งปฏิบตัริ่วมกนังานอย่าง
สรา้งสรรค ์มขีอ้มลูสารสนเทศ เพือ่ใชพ้ฒันางานทัง้ระบบอย่างต่อเนื่อง 
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2.4 เพื่อใหน้ักเรยีนกลุ่มเป้าหมายเกดิความรกั-เขา้ใจ และเหน็คุณค่าในตนเอง เรยีนรูท้กัษะชวีติ 
ในการฟัง, คดิ-วเิคราะห์,สื่อสาร และปรบัตวัได้ตามสภาพจริง และเรยีนรู้สภาวะผู้น าร่วม-
พลงักลุ่ม สูเ่ป้าหมายการอยู่ร่วมกนัอย่างเป็นสุข 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 ผลผลติ (Outputs) 
1) นกัเรยีนไดร้บัการพฒันาโดยองคร์วมทุกดา้น 
2) ใชห้ลกัการมสีว่นร่วมมาจดัระบบดแูลช่วยเหลอื และคดักรองนกัเรยีน 
3) ครูและผู้ปกครอง ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย เพือ่ร่วมพฒันานกัเรยีนทีผ่่านการคดักรอง 
4) มีระบบการบริหารจัดการโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีการบริหารหลักสูตรที่  

เหมาะสมกบัศกัยภาพของนกัเรยีน 
3.2 ผลลพัธ ์(Outcomes)   

1) นกัเรยีนทุกคนมพีฒันาการโดยองคร์วมทุกดา้น 
2) นักเรยีนทุกคนได้ผ่านการประเมนิคดักรอง ได้กลุ่มเป้าหมาย และได้รบัการพฒันา           

ตามศกัยภาพ 
3) ครแูละผูป้กครองมคีวามรูค้วามเขา้ใจ ใชเ้ทคนิควธิกีารใหม่มาพฒันานกัเรยีน 
4) โรงเรยีนมรีะบบการบรหิารโดยใชส้ถานศกึษาเป็นฐาน ใชห้ลกัสตูรทอ้งถิน่ทีเ่หมาะสม

กบับรบิทของโรงเรยีน และสอดคล้องกบัศกัยภาพนักเรยีน มขีอ้มูลสารสนเทศเป็น
เครื่องมอื เชื่อมโยงสูก่ารจดัการความรู ้(KM) ขององคก์รอย่างต่อเนื่อง 

 
4. กิจกรรม/วิธีด าเนินการและงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ อดุหนุ
น 

อ่ืน ๆ  

1. กจิกรรมที ่1 กจิกรรมการรูจ้กันกัเรยีน
เป็นรายบุคคล(เยีย่มบา้น) 

2,000   
พ.ค. – ม.ิย. 

2565 

คณะกรรมการตาม
ค าสัง่ 
ครทูีป่รกึษา 

2. กจิกรรมอบรมคร/ูบุคลากรทางการ
ศกึษาของโรงเรยีนทุกคนเรื่องการคดั
กรอง 

 
 ม.ิย. – ก.ค. 

2565 
คณะกรรมการตาม
ค าสัง่ 
ครทูีป่รกึษา 

      
3. กจิกรรมที ่3 กจิกรรมการคดักรอง

นกัเรยีนและการประชุมคร/ูผูป้กครอง 
นกัเรยีนทีผ่่านการคดักรอง 

 
 
 

 ครัง้ที ่1 
พ.ค. 2565 

คณะกรรมการตาม
ค าสัง่ 
ครทูีป่รกึษา 
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ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ อดุหนุ
น 

อ่ืน ๆ  

ครัง้ที ่2 
ม.ีค. 2566 

4. ประเมนิโครงการ   ม.ีค. 2566  
 
5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่า

เป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีวดัและประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช้
ในการประเมิน 

ผลผลิต  (Output) 
1. ครูร้อยละ 90 มีการวิเคราะห์ศักยภาพ

ผูเ้รยีนและเขา้ใจผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล ทุก
คน 

2. ครูที่ปรึกษา / ครูที่ปรึกษาพิเศษทุกคน
ด าเนินการคดักรองนักเรยีนตามเครื่องมอื
ที่ ก าหนดและจัดท าทะ เบียนรายชื่ อ
นกัเรยีนทีผ่่านการคดักรอง 

3. ผูป้กครอง นกัเรยีนทีผ่่านการคดักรอง และ
ครผููเ้กีย่วขอ้ง รอ้ยละ 100 เขา้ร่วมประชุม 

4. นักเรียนร้อยละ 100 ที่ผ่านการคดักรอง
ไดร้บัการพฒันาอย่างเป็นระบบ 

5. นักเรยีนกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 100 ได้ท า
กจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยใจอย่างใคร่ครวญ 

 1. ตรวจสอบเอกสาร 
งานธุรการชัน้เรยีน / 
นิเทศชัน้เรยีน 

2. ตรวจสอบทะเบยีน
รายชื่อนกัเรยีน 

3. ตรวจสอบบนัทกึการ
ประชุม 

4. สงัเกต สอบถาม 
สมัภาษณ์ และ
ตรวจสอบขอ้มลูที่
เกีย่วขอ้ง 

1. เอกสารธุรการ
ชัน้เรยีน 
2. แบบสงัเกต 
3. แบบสอบถาม 

 
 
 

ผลลพัธ ์ (Outcome) 
1. ครูร้อยละ 100 มีเอกสารข้อมูลนักเรียน

รายบุคคล ทุก คน 
2. ครูรอ้ยละ 100 มทีะเบยีนจ าแนกนักเรยีนที่

ผ่านการคดักรอง 
3. ครู และผู้ปกครองร้อยละ 100 มีความรู้ 

ความเข้า ใจในกระบวนการคัดกรอง
นักเรียนและวิธีการจัดกิจกรรมพัฒนา
นกัเรยีนในกลุ่มเป้าหมาย 

  
1. ตรวจสอบเอกสาร

ขอ้มลูนกัเรยีน 
2. ตรวจสอบเอกสาร

ทะเบยีนนกัเรยีน
นิเทศชัน้เรยีน 

3. สอบถาม สมัภาษณ์ 
4. ตรวจสอบผล

พฒันาการโดยใชว้ธิ ี
สงัเกต สอบถาม 

 
1. เอกสาร

ธุรการชัน้ 
2. แบบสงัเกต 
3. แบบสอบถาม 
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ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่า

เป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีวดัและประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช้
ในการประเมิน 

4. นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพมี
ความสุขกบัการเรยีนรู ้

5. นกัเรยีนรอ้ยละ 60 เกดิความรกั-เขา้ใจ และ
เหน็คุณค่าในตนเอง เรยีนรู้ทกัษะชวีติ ใน
การฟัง, คดิ-วเิคราะห์,สื่อสาร และปรบัตวั
ได้ตามสภาพจริง และเรียนรู้สภาวะผู้น า
ร่วม-พลงักลุ่ม สู่เป้าหมาย การอยู่ร่วมกนั
อย่างเป็นสุข 

สมัภาษณ์ ทดสอบ 
และนิเทศชัน้เรยีน 

 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

6.1 นกัเรยีนไดร้บัการดแูลช่วยเหลอือย่างเป็นระบบ 
6.2 นกัเรยีนมคีุณธรรม จรยิธรรม และมคีุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละมทีกัษะการด ารงชวีติตาม

ศกัยภาพ 
 
 
 

              ผูเ้สนอโครงการ                                                              ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 
ลงชื่อ       อิงอร  นาคศนูย ์                                             ลงชื่อ  กญัญพิ์ดา  จงคง 
           (นางองิอร  นาคศูนย)์                                          (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 
           ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพฒันาคุณภาพงานกกลุ่มบรหิารงานทัว่ไป 
กจิกรรมระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

ค่าวสัด ุ
 ค่าพาหนะเยีย่มบา้น   2,000 
 อาหารกลางวนัและของว่างอบรมครู/

บุคลากรทางการศกึษาของโรงเรยีนทุกคน
เรื่องการคดักรอง 

  
 

รวมค่าวสัด ุ 2,000 
ค่าครภุณัฑ์ 
     
     
รวมค่าครภุณัฑ์  
ค่าใช้สอย (รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงบริการ  การรบัรอง  พิธีการ  เบีย้เล้ียง ฯลฯ) 
     
     
รวมค่าใช้สอย  

รวมทัง้ส้ิน 2,000 
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ช่ือโครงการ :   2.7    พฒันาคุณภาพงานกกลุ่มบรหิารงานทัว่ไป 
ช่ือกิจกรรม :   2.7.7  ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า อนิเทอรเ์น็ต) 
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :  ขอ้ที ่ 6 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน :   ขอ้ที ่ 4  
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 2   
ลกัษณะโครงการ :   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง            
ฝ่ายบริหารท่ีรบัผิดชอบ :  นายณฐัดนัย  สายวจิติร 
ระยะเวลาด าเนินการ :  ตลอดปีการศกึษา  2565 
งบประมาณ :   104,000  บาท 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
1. หลกัการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน สนับสนุนให้ครูจดัการเรยีนการสอนให้ผู้เรียน
ไดร้บัสือ่ทีด่ ีเพือ่เอือ้อ านวยต่อการจดัการศกึษา และศกึษาหาความรูจ้ากแหล่งสือ่ต่าง ๆ 

โรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา จงึไดจ้ดัท าโครงการ เพื่อสนองตอบต่อการใชส้าธารณูปโภค ไฟฟ้าและ
อนิเตอรเ์น็ต อนัจะสง่ผลใหไ้ดใ้ชไ้ฟฟ้าและอนิเตอรเ์น็ตอย่างมคีุณภาพ 

 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพือ่สถานศกึษาไดใ้ชไ้ฟฟ้าตลอดปีการศกึษาอย่างมคีุณภาพ 
2.2 เพือ่สนบัสนุนอนิเตอรเ์น็ตทางการศกึษาใหบุ้คลากรไดใ้ชเ้ทคโนโลยอีย่างมปีระสทิธภิาพ 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชงิปรมิาณ 
- มเีงนิค่าใชจ่้าย ค่าไฟฟ้า และค่าอนิเตอรเ์น็ตตลอดปีการศกึษา 

3.2 เชงิคุณภาพ 
- มไีฟฟ้าและอนิเตอรเ์น็ต เพราะใชไ้ตลอดปีการศกึษา เพือ่พฒันาศกัยภาพดา้นการเรยีน

การสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ 
 

4. กิจกรรม/วิธีด าเนินการและงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รบัผิดชอบ 

อดุหนุน อ่ืน ๆ  
1 เสนอโครงการ   ม.ีค.2565 ฝ่ายบรหิารทัว่ไป

  
2 ประชุมชีแ้จง ก าหนด   ม.ีค.2565 ฝ่ายบรหิารทัว่ไป
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ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รบัผิดชอบ 

อดุหนุน อ่ืน ๆ  
3 ด าเนินการตามโครงการ   ม.ีค.2565-

ม.ีค.2566 
ฝ่ายบรหิารทัว่ไป
  

4 - ค่าไฟฟ้า 
- ค่าอนิเตอรเ์น็ต 

100,000 
4,000 

 ม.ีค.2565-
ม.ีค.2566 

ฝ่ายบรหิารทัว่ไป
  

 
5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่า

เป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีวดัและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ในการ
ประเมิน 

1.มไีฟฟ้าใชไ้ดต้ลอดปีการศกึษา 
2.มอีนิเตอรเ์น็ตใชเ้พือ่พฒันาดา้น
เทคโนโลย ี

- สงัเกต - 

 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

6.1 สถานศกึษาไดใ้ชไ้ฟฟ้าตลอดปีการศกึษาอย่างมคีุณภาพ 
6.2 สนบัสนุนอนิเตอรเ์น็ตทางการศกึษาใหบุ้คลากรไดใ้ชเ้ทคโนโลยอีย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
 

                              
     ผูเ้สนอโครงการ   ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 
    ลงชื่อ       ณัฐดนัย  สายวิจิตร   ลงชื่อ กญัญพิ์ดา  จงคง 

            (นางณฐัดนยั  สายวจิติร)                  (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 
            หวัหน้ากลุ่มบรหิารงานทัว่ไป            ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะ
วทิยา 
 
 
 
 
 
 
 



201 

 
แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 

โครงการพฒันาคุณภาพงานบรหิารงานทัว่ไป 
กจิกรรมค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า อนิเทอรเ์น็ต) 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

ค่าวสัด ุ
1 ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า อนิเทอรเ์น็ต)   104,000 
     
รวมค่าวสัด ุ 104,000 
ค่าครภุณัฑ์ 
     
     
รวมค่าครภุณัฑ์  
ค่าใช้สอย (รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงบริการ  การรบัรอง  พิธีการ  เบีย้เล้ียง ฯลฯ) 
     
     
รวมค่าใช้สอย  

รวมทัง้ส้ิน 104,000 
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ช่ือโครงการ :   2.7    พฒันาคุณภาพงานกกลุ่มบรหิารงานทัว่ไป 
ช่ือกิจกรรม :   2.7.8  งานยานพาหนะและน ้ามนัเชือ้เพลงิ 
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :     ขอ้ที ่ 6 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน :    ขอ้ที ่ 3 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 2 
ลกัษณะโครงการ :   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ฝ่ายบริหารท่ีรบัผิดชอบ :    บรหิารงานทัว่ไป   
ผู้รบัผิดชอบ :                       นางสาวชฎารตัน์  ชวิหากาญจน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ :             ตลอดปีการศกึษา  2565                                                                            
งบประมาณ :   10,000  บาท 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 
1. หลกัการและเหตุผล 

การบรหิารงานงบประมาณของสถานศกึษาเน้นการบรหิารทีม่คีวามคล่องตวัโปร่งใสตรวจสอบใน
การสนับสนุน และส่งเสรมิการด าเนินการของฝ่าย/กลุ่มสาระการเรยีนรู้และงานต่าง ๆ ของโรงเรยีนให้
เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพอกีทัง้ต้องปฏิบตัอิยู่ภายใต้กฎ ระเบยีบที่ทางราชการก าหนด ต้องประสาน
ความเข้าใจในระเบียบการปฏิบตัิสามารถตรวจสอบให้เกิดความถูกต้อง และสร้างความมัน่ใจในการ
ปฏบิตังิานของบุคลากรในโรงเรยีน เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย ตามนโยบายของโรงเรยีน 

 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานภายในโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวและมี
ประสทิธภิาพ 

2.2 เพื่อให้การด าเนินงานเกี่ยวกับ งานยานพาหนะและงานระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุน
การศึกษา ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและมีความคล่องตัว โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได ้

2.3 เพื่อให้มรีะบบการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน สามารถตรวจสอบได้มคีวาม
ถูกตอ้ง โปร่งใสและก ากบัตดิตามใหทุ้กสว่นด าเนินการตามแผน 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชงิปรมิาณ 
- งานทุกงานในกลุ่มบรหิารงบประมาณได้รบัการพฒันา มคีวามพร้อมในการให้บรกิาร

แก่ทุกฝ่าย/กลุ่มสาระการเรยีนรูแ้ละงานต่าง ๆ 
3.2 เชงิคุณภาพ 
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- การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีน มคีวามคล่องตวั โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได ้

4. กิจกรรม/วิธีด าเนินการและงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รบัผิดชอบ 

อดุหนุน อ่ืน ๆ 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานยานพาหนะ 
(1) ควบคุมการใชร้ถยนตส์ว่นกลาง 
(2) ตรวจสอบการบนัทกึการใชใ้ห้
เป็น 
ปัจจุบนั 
(3) จดัท าค่าเฉลีย่ของความ
สิน้เปลอืงน ้ามนั 
(4) การซ่อมบ ารุง 
(5) การประสานงานและการ
ใหบ้รกิาร  
ก าหนดมาตรการการขอใช ้
(6) สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

10,000 - ตลอดปี
การศกึษา 

2565 

นางสาวชฎารตัน์ ชวิหา
กาญจน์ 
นางอคัคเอือ้ ปรชีาวาท 

 
5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่าเป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีวดัและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ใน
การประเมิน 

1) ประสิทธิภาพในการส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินงานของฝ่าย/ กลุ่มสาระ/ งานต่าง ๆ ของ
โรงเรยีน 

รอ้ยละ 80 
ของงานมี
ประสทิธภิาพ 

ตรวจสอบ
เอกสารและการ
จดัท าขอ้มลู
เกีย่วกบังาน
งบประมาณ 

1. แบบสอบถาม
ความพงึพอใจ 

2. เอกสารเกีย่วกบั
งานงบประมาณ 

2) งานการเงนิรวดเรว็ โปร่งใส  ผลการตรวจสอบ
ถูกตอ้งตามระเบยีบ 

รอ้ยละ 80 
ของงานมี
ความโปร่งใส 

ตรวจสอบ
เอกสารดา้น
การเงนิ 

แบบสอบถาม
ความพงึพอใจ 

3) ประหยัด  คุ้มค่ ารวดเร็ว  โปร่ ง ใส  ผลการ
ตรวจสอบบญัชถีูกตอ้งตามระเบยีบ 

รอ้ยละ 80 
ของงานมี
ประหยดั 

ตรวจสอบ
เอกสารดา้นงาน
บญัช ี

แบบสอบถามความ
พงึพอใจ 
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4) รวดเรว็ โปร่งใส  ผลการตรวจสอบถูกต้องตาม
ระเบยีบงานพสัดุและสนิทรพัย ์

รอ้ยละ 80 
ของงานมี
ความถูกตอ้ง 

ตรวจสอบ
เอกสารดา้นพสัดุ
และสนิทรพัย ์

แบบสอบถามความ
พงึพอใจ 

5) ยานพาหนะความปลอดภัย  ประหยดั ผลการ
ตรวจสอบถูกตอ้งตามระเบยีบ 

รอ้ยละ 80 
งานมคีวาม
ปลอดภยั 

ตรวจสอบ
เอกสารการใชร้ถ 

แบบสอบถามความ
พงึพอใจ 

6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
6.1 การบรหิารจดัการกลุ่มงานงบประมาณทีม่คีุณภาพ สามารถสนับสนุนและสง่เสรมิการ

บรหิารงานภายในโรงเรยีนใหเ้กดิความคล่องตวัและมปีระสทิธภิาพไดเ้ป็นอย่างดี 
6.2 งานทุกงานในกลุ่มงานงบประมาณมคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได ้มรีะบบการควบคุม  

ตรวจสอบท าใหก้ารเดนิงานถูกตอ้งตามระเบยีบ  สรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูร้่วมงาน 
 
 
 
  ผูเ้สนอโครงการ                                                  ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 
ลงชื่อ      ชฎารตัน์  ชิวหากาญจน์      ลงชื่อ        กญัญพิ์ดา  จงคง             
            (นางสาวชฎารตัน์  ชวิหากาญจน์)                                     (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 
             หวัหน้ากลุ่มบรหิารงบประมาณ                           ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 
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แบบงบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพฒันาคุณภาพงานกกลุ่มบรหิารงานทัว่ไป 
กจิกรรมงานยานพาหนะและน ้ามนัเชือ้เพลงิ 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

ค่าวสัด ุ
     
     
รวมค่าวสัด ุ  
ค่าครภุณัฑ์ 
     
     
รวมค่าครภุณัฑ์  
ค่าใช้สอย (รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงบริการ  การรบัรอง  พิธีการ  เบีย้เล้ียง ฯลฯ) 
1 น ้ามนัรถยนต ์จ านวน  1 คนั   5,000 
2 ซ่อมบ ารุง   5,000 
รวมค่าใช้สอย 10,000 

รวมทัง้ส้ิน 10,000 
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ช่ือโครงการ :       2.7    พฒันาคุณภาพงานกลุ่มบรหิารงานทัว่ไป 
ช่ือกิจกรรม :                       2.7.9  พฒันาแหล่งเรยีนรูใ้นสถานศกึษา 
สนองยุทธศาสตร ์ สพฐ. :   ขอ้ที ่ 5  
สนองกลยุทธโ์รงเรียน :    ขอ้ที ่ 4    
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 2  
ลกัษณะโครงการ :   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มบริหารท่ีรบัผิดชอบ : บรหิารงานทัว่ไป 
ผู้รบัผิดชอบ :          1) นายณฐัดนัย  สายวจิติร  2) นางกมลรตัน์  ไชยสุภา 
ระยะเวลาด าเนินการ :              1  พฤษภาคม  2565  -  31  มนีาคม  2566 
งบประมาณ :   2,000  บาท 
...................................................................................................……………………………..................
...................... 
1. หลกัการและเหตุผล 

โรงเรยีนเปรยีบเสมอืนบา้นหลงัทีส่องของนักเรยีน เป็นทัง้ทีพ่กัอาศยั เป็นแหล่งเรยีนรู ้การปรบั
ปรุบและพัฒนาให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้ทัง้ภายในและภายนอก
ห้องเรยีน ท าให้ได้เรยีนรู้ด้านต่าง ๆ ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล ฝ่ายงาน
อาคารสถานที ่จงึไดจ้ดัท าโครงการขึ้น เพื่อการจดัแหล่งเรยีนรูข้องหอ้งปฏบิตักิารต่างๆ และบรรยากาศ
สภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อการจดัการเรยีนรู ้

 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพือ่ตกแต่งบ ารุงรกัษาบรเิวณโรงเรยีน และสวนป่าใหส้ะอาดสวยงาม ร่มรื่น เป็นแหล่งเรยีนรู้  
เป็นทีภู่มใิจของนกัเรยีน คร ูผูป้กครอง และชุมชน 

2.2  เพื่อตกแต่งบ ารุงรกัษา ห้องปฏบิตักิารต่าง ๆ เป็นแหล่งเรยีนรู้และเอื้อต่อการจดัการเรยีน         
การสอน 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชงิปรมิาณ    
- บรเิวณโรงเรยีน อาคารเรยีน มคีวามมัน่คงปลอดภยั สะอาด ร่มรื่น เอื้อต่อการจดัการ 

เรยีนการสอนและเป็นแหล่งเรยีนรู ้
3.2 เชงิคุณภาพ   

- หอ้งปฏบิตักิารต่าง ๆ เป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละเอือ้ต่อการจดัการเรยีนการสอน          
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 4. กิจกรรม/วิธีด าเนินการและงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รบัผิดชอบ 

อดุหนุน อ่ืน ๆ 
1 ขัน้เตรียมการ 

- วางแผนการจดัท า
โครงการ 

- ประชุมชีแ้จงโครงการ 
- ก าหนดวนัทีจ่ดักจิกรรม 
- ขออนุมตัโิครงการ 

- - พ.ค.2565 นายณฐัดนัย  สายวจิติร 
นางกมลรตัน์  ไชยสุภา 
ครโูรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 

2 ขัน้ด าเนินการ    
-แต่งตัง้กรรมการ - -      พ.ค.2565 
-จดัตกแต่งบรเิวณสวนป่า
และบรเิวณพีน้ทีเ่ป็นแหล่ง
เรยีนรู ้

- - ตลอดปี
การศกึษา 

- จดัตกแต่งบ ารุงรกัษา
หอ้งปฏบิตักิารต่าง ๆ เพือ่
เป็นแหล่งเรยีนรู ้

- - ตลอดปี
การศกึษา 

 
5.การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่าเป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีการวดัและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ในการ
ประเมิน 

1. บรเิวณโรงเรยีน และสวนป่า สะอาด
สวยงาม ร่มรื่น เป็นแหล่งเรยีนรู ้   
ของนกัเรยีน  

รอ้ยละ 80 
 

 

1. สงัเกต 
2. สอบถาม 

 1. แบบส ารวจ 
 2. แบบสอบถาม 
 

2. หอ้งปฏบิตักิารต่าง ๆ เป็นแหล่ง
เรยีนรูแ้ละเอือ้ต่อการจดัการเรยีนการ
สอน 

รอ้ยละ 80 1. สงัเกต 
2. สอบถาม 

1. แบบส ารวจ 
2. แบบสอบถาม 

6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
6.1 บรเิวณโรงเรยีน และสวนป่า สะอาดสวยงาม ร่มรื่น เป็นแหล่งเรยีนรูข้องนกัเรยีน  
6.2 หอ้งปฏบิตักิารต่าง ๆ เป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละเอือ้ต่อการจดัการเรยีนการสอน 

                     ผูเ้สนอโครงการ                                                      ผูอ้นุมตัโิครงการ   
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    ลงชื่อ         ณัฐดนัย สายวิจิตร                    ลงชื่อ         กญัญพิ์ดา  จงคง 
                (นายณฐัดนัย  สายวจิติร)                                        (นางกญัญ์พดิา  จงคง)                                     
              หวัหน้ากลุ่มบรหิารงานทัว่ไป                                    ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะ
วทิยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพฒันาคุณภาพงานกลุ่มบรหิารงานทัว่ไป 
กจิกรรมพฒันาแหล่งเรยีนรูใ้นสถานศกึษา 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

ค่าวสัด ุ
1 ตกแต่งบ ารุงรกัษาแหล่งเรยีนรูบ้รเิวณสวน

ป่า  
  2,000 

2 ตกแต่งบ ารุงรกัษาแหล่งเรยีนรู้
หอ้งปฏบิตักิารต่างๆ 

 

   
รวมค่าวสัด ุ 2,000 
ค่าครภุณัฑ์ 
     
     
     
รวมค่าครภุณัฑ์  
ค่าใช้สอย (รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงบริการ  การรบัรอง  พิธีการ  เบีย้เล้ียง ฯลฯ) 
     
     
     
รวมค่าใช้สอย  

รวมทัง้ส้ิน 2,000 
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ช่ือโครงการ :   2.7  พฒันาคุณภาพงานกลุ่มบรหิารงานทัว่ไป 
ช่ือกิจกรรม :   2.7.10  พฒันางานอนามยั 
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :  ขอ้ที ่4 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน  :  ขอ้ที ่1 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 2 
ลกัษณะของโครงการ :   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง     
ฝ่ายบริหารท่ีรบัผิดชอบ :  บรหิารงานทัว่ไป      
ผู้รบัผิดชอบ :   1) นายณฐัดนัย  สายวจิติร  2) นางธนารตัน์  พนูพพิฒัน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ :  พฤษภาคม  2565  -  มนีาคม  2566    
งบประมาณ :                     4,000  บาท 
...................................................................................................………………………………...............
................ 
1. หลกัการและเหตุผล 

ในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีมุ่่งพฒันาใหค้นไทยเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ เป็นคนด ีคนเก่ง และมี
ความสุขได้นัน้ต้องมพีื้นฐานมาจากการมสีุขภาพที่ด ี ในการพฒันาคุณภาพชวีติจะต้องได้รบัการ ดูแล
ตัง้แต่วยัเดก็ ซึ่งมคีวามสอดคล้องกบัการพฒันาผู้เรยีน ที่สามารถพฒันาคุณภาพชวีติให้พร้อมที่จะท า
ประโยชน์              ใหก้บัสงัคมตามบทบาท และหน้าทีข่องตนในฐานะพลเมอืงด ีโดยใหผู้เ้รยีนมคีวามรู้
และมีทกัษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต ทนัต่อการเปลี่ยนแปลง มีสุขภาพสมบูรณ์ทัง้ร่างกายและจิตใจ
สามารถด ารงชวีติไดอ้ย่างมคีวามสุข แต่ในความเป็นอยู่ของนกัเรยีนโดยทัว่ไปมกีารด ารงชวีติอย่างง่ายๆ
โดยไม่ไดค้ านึงถงึความปลอดภยั ยงัขาดความรู ้ความเขา้ใจในการดแูลสุขภาพอนามยั ตลอดจนการสรา้ง
เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ  ส ม ร ร ถ ภ า พ เ พื่ อ ป้ อ ง กั น โ ร ค  
และมพีฤตกิรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพ ด้วยเหตุนี้โรงเรยีนบ้านเกะวทิยา มองเหน็ความส าคญัในเรื่องนี้ จงึ
ร่วมมอืกบัผูป้กครอง และชุมชน ร่วมส่งเสรมิสุขภาพใหผู้เ้รยีน ครอบครวั และชุมชนมสีุขภาพแขง็แรง มี
ความรูท้ีถู่กต้อง และสนับสนุนใหผู้เ้รยีนมคีวามสนใจ ตัง้ใจ มคีวามเสยีสละ ไดช้่วยเหลอืบรกิารเพื่อน ๆ 
ให้มีสุขภาพดี เป็นผู้น านักเรียนด้านการส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนิน
โครงการพฒันางานอนามยั 

 
2. วตัถปุระสงค ์   

2.1 เพื่อใหน้ักเรยีนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกี่ยวกบัการดูแลรกัษาสุขนิสยั สุขภาพ สุขภาพจติของ
ตนเอง  และสามารถ น าความรูไ้ปใชใ้นการปฏบิตัตินในชวีติประจ าวนัได้ 

2.2 เพือ่สง่เสรมิใหน้กัเรยีนมสีุขภาพทีส่มบูรณ์ทัง้ดา้นร่างกายและจติใจตรงตามหลกัสุขบญัญตั1ิ0
ประการ 

2.3 เพื่อให้นักเรียนมีสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณะสุข 
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2.4 เพือ่ใหน้กัเรยีนไดร้บัการพยาบาลเบือ้งตน้ทีถู่กวธิ ีและใชห้อ้งพยาบาลเป็นแหล่งเรยีนรู้บูรณา
การ 

2.5 เพือ่ใหส้ถานศกึษามหีอ้งพยาบาลทีถู่สุขลกัษณะ นกัเรยีนสามารถใชบ้รกิารเมื่อเจ็บป่วย 
2.6 เพื่อใหผู้เ้รยีนไม่เสพหรอืแสวงหาผลประโยชน์จากสิง่เสพตดิ สิง่มอมเมา หลกีเลีย่งสภาวะที่

เสีย่ง ต่อความรุนแรง 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

- นกัเรยีนและบุคคลากรทัง้หมดของโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา  จ านวน  80  คนมสีุขภาพ
ทีส่มบูรณ์ทัง้ดา้นร่างกายและจติใจ 

3.2 เชิงคณุภาพ 
1) นกัเรยีนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกบัการดแูลรกัษา สุขนิสยั สุขภาพ สุขภาพจติของ

ตนเองและสามารถ น าความรูไ้ปใชใ้นการปฏบิตัตินในชวีติประจ าวนั 
2) นักเรยีนมสีุขภาพที่สมบูรณ์ ทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ ตรงตามหลกัสุขบญัญัติ 10 

ประการ 
3) นักเรียนมีสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง

สาธารณะสุข 
4) นักเรียนได้รบัการพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกวิธี และใช้ห้องพยาบาลเป็นแหล่งเรียนรู้

บูรณาการ 
5) สถานศกึษามหีอ้งพยาบาลทีถู่สุขลกัษณะนกัเรยีนสามารถใชบ้รกิารเมื่อเจบ็ป่วย 
6) ผูเ้รยีนไม่เสพหรอืแสวงหาผลประโยชน์จากสิง่เสพตดิ สิง่มอมเมา หลกีเลีย่งสภาวะที่

เสีย่งต่อรุนแรง 
 
4. กิจกรรม / วิธีด าเนินการและงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ อดุหนุ
น 

อ่ืนๆ 

1 ขัน้เตรียมการ 
- วางแผนการจดัท าโครงการ 
- ประชุมชีแ้จงโครงการ 
- ก าหนดวนัทีจ่ดักจิกรรม 
- ขออนุมตัโิครงการ 

 
 
 
         
- 

 
 
 
      - 

 
มนีาคม – 
มถิุนายน 
2565 

นายณฐัดนัย  สาย
วจิติร 
นางธนารตัน์ พนู
พพิฒัน์ 
ครกูลุ่มสาระการเรยีนรู้
สุขศกึษาและพลศกึษา 
ครทูีป่รกึษาทุกคน 

2 ขัน้ด าเนินการ     
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ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ อดุหนุ
น 

อ่ืนๆ 

- กจิกรรมจดัซือ้ยาและเวชภณัฑ์ 2,000 - ตลอดปีการศกึษา นายณฐัดนัย  สาย
วจิติร 
นางธนารตัน์  พนู
พพิฒัน์ 
ครกูลุ่มสาระการเรยีนรู ้
สุขศกึษาและพลศกึษา 
ครทูีป่รกึษาทุกคน 

- กจิกรรมพฒันาหอ้งพยาบาล 6,000 - ภาคเรยีนที ่
1/2565 

- กจิกรรม ชัง่น ้าหนกั  วดัสว่นสงู - - ภาคเรยีนละ 1 
ครัง้ 

- กจิกรรมตรวจสุขภาพร่างกาย - - ภาคเรยีนละ 1 
ครัง้ 

- กจิกรรมเสยีงตามสาย - - ตลอดปีการศกึษา 
- กจิกรรม อ.ย.น้อย   1,000 - ตลอดปีการศกึษา 
- จดัป้ายนิเทศใหค้วามรู้ 1,000 - ภาคเรยีนละ 2 

ครัง้ 
- กจิกรรมทดสอบสมรรถภาพ  - - ภาคเรยีนละ 1 

ครัง้ 
- กจิกรรมรณรงคป้์องกนัสารเสพตดิ - - ภาคเรยีนที ่1 

 
5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่า

เป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีการวดัและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ในการ
ประเมิน 

1 .  นัก เ รียนมีความรู้  ความเข้า ใจ     
เกีย่วกบัการดแูลรกัษา สุขนิสยั สุขภาพ 
สุขภาพจิต ของตนเองและสามารถน า
ความรูไ้ปใชใ้นการปฏบิตัติน 
ในชวีติประจ าวนัได ้

 รอ้ยละ 80 1.ทดสอบ 
2.บนัทกึการเขา้ร่วม
กจิกรรม 
3.สงัเกต / 
สมัภาษณ์ 

1.แบบทดสอบ 
2.แบบบนัทกึการเขา้ร่วม
กจิกรรม 
3.แบบสงัเกต / สมัภาษณ์ 

2. นักเรยีนมสีุขภาพที่สมบูรณ์ ทัง้ด้าน
ร่างกายและจิตใจ ตรงตามหลักสุข
บญัญตั ิ10 ประการ 

รอ้ยละ 80 1 สอบถาม 
2.ตรวจบนัทกึ
สุขภาพ 
3.บนัทกึการเขา้ร่วม
กจิกรรม 
4.สงัเกต / 
สมัภาษณ์ 

1.แบบสอบถาม 
2.แบบบนัทกึสุขภาพ 
3.แบบบนัทกึการเขา้ร่วม
กจิกรรม 
4.แบบสงัเกต / สมัภาษณ์ 
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ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่า

เป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีการวดัและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ในการ
ประเมิน 

3. นักเรยีนมสีมรรถภาพร่างกาย ตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณะสุข 

รอ้ยละ 80 1.ตรวจบนัทกึ
สุขภาพ 
2.ทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย   

1.แบบบนัทกึสุขภาพ 
2.แบบทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย   

4. นกัเรยีนไดร้บัการพยาบาลเบือ้งต้นที่
ถูกวิธี และใช้ห้องพยาบาลเป็นแหล่ง
เรยีนรูบู้รณาการ 

รอ้ยละ 80 1.บนัทกึการใชห้อ้ง
พยาบาล 
2. สงัเกต / 
สมัภาษณ์ 

1.แบบบนัทกึการใชห้อ้ง
พยาบาล 
2.แบบสงัเกต / สมัภาษณ์ 

5. สถานศึกษามีห้องพยาบาลที่ถูก
สุขลักษณะนักเรียนสามารถใช้บริการ
เมื่อเจบ็ป่วย 

รอ้ยละ 80 สงัเกต 1.รูปภาพ 
2.บนัทกึการใชห้อ้ง  
   พยาบาล 

6 .  ผู้ เ รี ย น ไ ม่ เ ส พ ห รื อ แ ส ว ง ห า
ผลประโยชน์จากสิง่เสพตดิ  สิง่มอมเมา
หลกีเลีย่งสภาวะทีเ่สีย่งต่อความรุนแรง 

รอ้ยละ 80 1.ตรวจสุขภาพ 
2.สงัเกต / 
สมัภาษณ์ 

1.แบบบนัทกึการตรวจ     
   สุขภาพ 
2.แบบสงัเกต / สมัภาษณ์ 

           
6.ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

6.1 ครูและนักเรยีนทุกคนในโรงเรยีนบ้านเกาะวทิยามสีุขภาพที่แขง็แรงสมบูรณ์ทัง้ด้านร่างกาย  
และจติใจ 

6.2 ครูและนักเรยีนโรงเรยีนบ้านเกาะวทิยามคีวามพงึพอใจในการจดักิจกรรมโครงการพฒันา  
งานอนามยั 

 
 
 
                  ผูเ้สนอโครงการ                                                        ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 

ลงชื่อ     ธนารตัน์  พนูพิพฒัน์    ลงชื่อ กญัญพิ์ดา  จงคง 
              (นางธนารตัน์  พนูพพิฒัน์)                               (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 
           หวัหน้างานอนามยัโรงเรยีน      ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพฒันาคุณภาพงานกลุ่มบรหิารงานทัว่ไป 
กจิกรรม การพฒันางานอนามยั 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

งบประมาณ 

                                        ค่าวสัด ุ    
1 กจิกรรมจดัซือ้เวชภณัฑย์า        
         จดัซือ้เวชภณัฑย์าตลอดปีการศกึษา 2565          2,000 
2. กจิกรรมพฒันาหอ้งพยาบาล    
       - ผา้ขนหนูเชด็ตวัผูป่้วย  2   โหล            300 
      - น ้ายาลา้งจาน / น ้ายาถูพืน้/ ยาก าจดัปลวก            200 
      - ค่าจา้งซกัผา้ห่ม / ผ ้าปทูีน่อน  ตลอดปีการศกึษา            500 

3  กจิกรรม อ.ย.น้อย    
  -วสัดุ  - อุปกรณ์ในการจดักจิกรรม            500 
4. กจิกรรจดัป้ายนิเทศใหค้วามรูก้ารป้องกนัและเฝ้าระวงั

โรคตดิต่อ  รวมตลอดปีการศกึษา  4 ครัง้ 
   

   - วสัดุอุปกรณ์     500 
                                                          รวม        4,000 
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ช่ือโครงการ :   2.7      พฒันาคุณภาพงานกลุ่มบรหิารงานทัว่ไป 
ช่ือกิจกรรม :   2.7.11  การจดัซือ้วสัดุส านักงานกลุ่มบรหิารงานทัว่ไป  
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :  ขอ้ที ่ 6  
สนองกลยุทธโ์รงเรียน :   ขอ้ที ่ 4  
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 2 
ลกัษณะโครงการ :   โครงการใหม ่   โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มบริหารท่ีรบัผิดชอบ : บรหิารงานทัว่ไป 
ผู้รบัผิดชอบ :   นายณฐัดนยั  สายวจิติร 
ระยะเวลาด าเนินการ :  ตลอดปีการศกึษา 
งบประมาณ :   4,420  บาท 
.............................................................................................................................................................
........ 
1. หลกัการและเหตุผล 

การบรหิารงานทัว่ไปของสถานศกึษาเน้นการบรหิารทีม่คีวามคล่องตวัโปร่งใสตรวจสอบไดใ้หก้าร
สนับสนุน และส่งเสรมิการด าเนินการของฝ่าย/กลุ่มสาระการเรยีนรูแ้ละงานต่าง ๆ ของโรงเรยีนใหเ้ป็นไป
อย่างมปีระสทิธิภาพอีกทัง้ต้องปฏิบตัิอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบที่ทางราชการก าหนด ต้องประสานความ
เขา้ใจในระเบยีบการปฏบิตัสิามารถตรวจสอบใหเ้กดิความถูกตอ้ง และสรา้งความมัน่ใจในการปฏบิตังิาน
ของบุคลากรในโรงเรยีน เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย ตามนโยบายของโรงเรยีน 
 
2. วตัถปุระสงค ์
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2.1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานภายในโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวและมี
ประสทิธภิาพ 

2.2 เพื่อใหก้ารด าเนินงานเกี่ยวกบังานดูแลนักเรยีน ดูแลอาคารสถานที ่ดูแลโรงอาหาร และงาน
ความปลอดภยัของนกัเรยีนและคร ูปฏบิตัไิดถู้กตอ้งตามระเบยีบของทางราชการและมคีวาม
คล่องตวั โปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้

2.3 เพือ่ใหโ้รงเรยีนมขีอ้มลูสารสนเทศใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนและพฒันาโรงเรยีน 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชงิปรมิาณ 

- งานทุกงานในกลุ่มบรหิารงานทัว่ไปได้รบัการพฒันา มคีวามพรอ้มในการให้บรกิารแก่
ทุกฝ่าย/กลุ่มสาระการเรยีนรูแ้ละงานต่าง ๆ 

3.2 เชงิคุณภาพ 
- การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานทัว่ไปเป็นไปตามระเบียบของทาง

ราชการ นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีความคล่องตัว โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได ้
 
4. กิจกรรม/วิธีด าเนินการและงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ อดุหนุ
น 

อ่ืน ๆ 

1 งานส านักงาน 
ด าเนินการจดัซือ้วสัดุส านกังาน 

4,420  ตลอดปี
การศกึษา  

นายณฐัดนัย  สาย
วจิติร 

 
5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่าเป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีวดัและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ใน
การประเมิน 

1) ประสทิธภิาพในการสง่เสรมิ สนบัสนุน
การด าเนินงานของฝ่าย/ กลุ่มสาระ/ งาน
ต่าง ๆ ของโรงเรยีน 

รอ้ยละ 80 ของ
งานมี
ประสทิธภิาพ 

ตรวจสอบวสัดุ
และการจดัท า
ขอ้มลูเกีย่วกบั
งานงบประมาณ
ทีไ่ดร้บัจดัสรร 
จ านวนวสัดุทีม่ ี

1.แบบสอบถาม
ความพงึพอใจ 
2.เอกสารเกีย่วกบั
งานงบประมาณ 

2) งานบรหิารงานทัว่ไปโปร่งใส ผลการ
ตรวจสอบถูกตอ้งตามระเบยีบ 

รอ้ยละ 80 ของ
งานมคีวาม
โปร่งใส 

ตรวจสอบ
เอกสารดา้น
การเงนิ 

แบบสอบถาม
ความพงึพอใจ 
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3) ประสทิธภิาพของงานบรหิารงานทัว่ไป รอ้ยละ 80 ของ
งานมี
ประสทิธภิาพ 

วเิคราะหฝ่์าย
งานต่าง ๆ ของ
โรงเรยีน 

วเิคราะหฝ่์ายงาน
ต่าง ๆ ของโรงเรยีน 

4) มวีสัดุส านกังานใช้ รอ้ยละ80 ของ
งานมวีสัดุใช ้

สอบถามความ
พงึพอใจ 

แบบสอบถามความ
พงึพอใจ 

 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

6.1 การบรหิารจดัการกลุ่มงานบรหิารงานทัว่ไปที่มคีุณภาพ สามารถสนับสนุนและส่งเสรมิการ
บรหิารงานภายในโรงเรยีนใหเ้กดิความคล่องตวัและมปีระสทิธภิาพไดเ้ป็นอย่างดี 

6.2 งานทุกงานในกลุ่มงานบริหารงานทัว่ไปความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุม 
ตรวจสอบท าใหก้ารเดนิงานถูกตอ้งตามระเบยีบ สรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูร้่วมงาน 

 
 
 
 
 

      ผูเ้สนอโครงการ ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 

ลงชื่อ          ณัฐดนัย  สายวิจิตร    ลงชื่อ กญัญพิ์ดา  จงคง 
              (นายณฐัดนัย  สายวจิติร)                  (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 

                 หวัหน้างานบุคลากร   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพฒันาคุณภาพงานกลุ่มบรหิารงานทัว่ไป 
กจิกรรม การจดัซือ้วสัดุส านกังานกลุ่มบรหิารงานทัว่ไป 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

ค่าวสัด ุ
1 วสัดุส านกังาน   4,420 
     
รวมค่าวสัด ุ 4,420 
ค่าครภุณัฑ์ 
     
     
รวมค่าครภุณัฑ์  
ค่าใช้สอย (รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงบริการ  การรบัรอง  พิธีการ  เบีย้เล้ียง ฯลฯ) 
     
     
รวมค่าใช้สอย  

รวมทัง้ส้ิน 4,420 
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ช่ือโครงการ :       2.7      พฒันาคุณภาพงานกลุ่มบรหิารงานทัว่ไป 
ช่ือกิจกรรม :   2.7.12  Big cleaning day    
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :   ขอ้ที ่ 5                              
สนองกลยุทธโ์รงเรียน :    ขอ้ที ่ 4         
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 2 
ลกัษณะโครงการ :   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มบริหารท่ีรบัผิดชอบ : บรหิารงานทัว่ไป 
ผู้รบัผิดชอบ :             1) นายณฐัดนัย  สายวจิติร  2) นางกมลรตัน์  ไชยสุภา 
ระยะเวลาด าเนินการ :  พฤษภาคม  2565  -  มนีาคม  2566 
งบประมาณ :   500  บาท 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 
1. หลกัการและเหตุผล 

ดว้ยโรงเรยีนบ้านเกาะวทิยา ไดจ้ดัท าโครงการกจิกรรม ๕ ส “ BIG Cleaning Day” ขึน้เพื่อเป็น
การจดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรยีนใหส้ะอาด  ซึ่งเป็นกจิกรรมหนึ่งทีไ่ดร้บัการยอมรบัอย่างแพร่หลาย
ในการเพิม่ประสทิธภิาพให้กบัสถานศึกษาคอื กจิกรรม ๕ ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลกัษณะ 
แ ล ะ ส ร้ า ง นิ สั ย  
ซึง่กจิกรรม ๕ ส เป็นกจิกรรมทีช่่วยพฒันานักเรยีนให้มคีุณภาพ เป็นการจดัระเบยีบและสภาพแวดลอ้มที่
ดใีห้กบัโรงเรยีน  มกีารปรบัปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรยีน  เพื่อให้เกดิสภาพการจดัการเรยีนการ
สอนที่ด ีมคีวามเป็นระเบยีบ มคีวามสะอาดควบคู่กนัไปกบัการเพิม่ประสทิธภิาพและความปลอดภยัใน
โรงเรยีน ประโยชน์ทีเ่หน็ชดัเจนของการด าเนินกจิกรรม ๕ ส ไดแ้ก่ หอ้งเรยีนและสภาพแวดลอ้มภายใน
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โรงเรียน สะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตดี มีระเบียบวินัย  ส่งผลดีต่อ
บรรยากาศการจดัการเรยีนการสอนอกีดว้ย 

ดงันัน้โรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา จงึจดัท า “โครงการ Big cleaning day” ขึน้ โดยมกีจิกรรมท าความ
สะอาดหอ้งเรยีนและสถานทีภ่ายในโรงเรยีน ใหส้ะอาดและมรีะเบยีบ เพื่อพฒันาใหน้ักเรยีนเกดิจติส านึก
ในการรกัษาความสะอาดของหอ้งเรยีนและสถานทีอ่ื่น ๆ อกีทัง้ยงัเป็นการฝึกทกัษะการดูแลความสะอาด
เรียบร้อยของที่อยู่อาศัย และความรบัผิดชอบ ความมีระเบียบของการอยู่ร่ว มกันในสังคม เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อตวันกัเรยีนในอนาคต 

 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพือ่เป็นการปลูกฝังใหน้ักเรยีนมรีะเบยีบวนิยัและจติส านึกทีด่ตี่อการรกัษาความสะอาด 
2.2 เพือ่สง่เสรมิใหน้กัเรยีนนกัเรยีนมคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าทีแ่ละเรยีนรูข้องการอยู่ร่วมกนัใน

สงัคม      
2.3 เพือ่จดัหอ้งเรยีนและสภาพแวดลอ้มใหส้ะอาด และสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการเรยีนรู้ 
 
 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชงิปรมิาณ     

- นกัเรยีนและบุคลากรของโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา ร่วมมอืกนัด าเนินกจิกรรม ๕ ส 
(สะสาง สะดวก สะอาด สุขลกัษณะ และสรา้งนิสยั) 

3.2 เชงิคุณภาพ   
1) นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา พัฒนาดูแลห้องเรียนและ

สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรยีนอย่างต่อเนื่อง 
2) นักเรยีน มทีกัษะการดูแลความสะอาดเรยีบร้อยของทีอ่ยู่อาศยั และความรบัผดิชอบ  

มีความมีระเบียบของการอยู่ร่วมกันในสงัคม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนใน
อนาคต 

  
 4.กิจกรรม/วิธีด าเนินการและงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รบัผิดชอบ 

อดุหนุน อ่ืน ๆ 
1 ขัน้เตรียมการ 

- วางแผนการจดัท าโครงการ 
- ประชุมชีแ้จงโครงการ 
- ก าหนดวนัทีจ่ดักจิกรรม 
- ขออนุมตัโิครงการ 

- - พ.ค.2565 นายณฐัดนัย  สายวจิติร 
นางกมลรตัน์  ไชยสุภา 
ครโูรงเรยีนบา้นเกาะ
วทิยา 
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2 ขัน้ด าเนินการ    
-แต่งตัง้กรรมการ - -      พ.ค.2565 
-จดักจิกรรม ๕ ส “ BIG 
Cleaning Day” (สะสาง สะดวก 
สะอาด สุขลกัษณะ และสรา้ง
นิสยั) 

- - ภาคเรยีนละ 2 
ครัง้ 

 
5.การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่าเป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีการวดัและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ในการ
ประเมิน 

1. นกัเรยีนมรีะเบยีบวนิยัและ
จติส านึกทีด่ตี่อการรกัษาความสะอาด 

รอ้ยละ 80 1. สงัเกต 
2. สอบถาม 

1. แบบส ารวจ 
2. แบบสอบถาม 
 

2. นกัเรยีนมคีวามรบัผดิชอบต่อ
หน้าทีแ่ละเรยีนรูข้องการอยู่ร่วมกนัใน
สงัคม 

รอ้ยละ 80 1. สงัเกต 
2. สอบถาม 

1. แบบส ารวจ 
2. แบบสอบถาม 

3. หอ้งเรยีนและสภาพแวดลอ้ม
สะอาด   
สง่ผลใหเ้กดิบรรยากาศทีด่ใีนการ
เรยีนรู ้

รอ้ยละ 80 1. สงัเกต 
2. สอบถาม 

1. แบบส ารวจ 
2. แบบสอบถาม 
 

 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

6.1 นกัเรยีนมรีะเบยีบวนิยัและจติส านึกทีด่ตี่อการรกัษาความสะอาด 
6.2 นกัเรยีนมคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าทีแ่ละเรยีนรูข้องการอยู่ร่วมกนัในสงัคม 
6.3 หอ้งเรยีนและสภาพแวดลอ้มสะอาด สง่ผลใหเ้กดิบรรยากาศทีด่ใีนการเรยีนรู ้

 
 
 
                      ผูเ้สนอโครงการ                                                      ผูอ้นุมตัโิครงการ 
    
     ลงชื่อ       กมลรตัน์  ไชยสุภา                    ลงชื่อ          กญัญพิ์ดา  จงคง 
                (นางกมลรตัน์  ไชยสุภา)                                        (นางกญัญ์พดิา  จงคง)                                     
                หวัหน้างานอาคารสถานที ่                                  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพฒันาคุณภาพงานกลุ่มบรหิารงานทัว่ไป 
กจิกรรม Big cleaning day    

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

ค่าวสัด ุ
1 จดัซือ้วสัดุ อุปกรณ์ ในการจดัท าความ

สะอาด 
  500 

    
    
รวมค่าวสัด ุ 500 
ค่าครภุณัฑ์ 
     
     
     
รวมค่าครภุณัฑ์  
ค่าใช้สอย (รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงบริการ  การรบัรอง  พิธีการ  เบีย้เล้ียง ฯลฯ) 
     
     
     
รวมค่าใช้สอย  

รวมทัง้ส้ิน 500 
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ช่ือโครงการ :   2.8    พฒันาคุณภาพงานกลุ่มบรหิารงบประมาณ 
ช่ือกิจกรรม :   2.8.1  จดัท าแผนปฏบิตักิาร  ประจ าปีการศกึษา  2565 
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :  ขอ้ที ่ 6  
สนองกลยุทธโ์รงเรียน :   ขอ้ที ่ 3  
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 2 
ลกัษณะโครงการ :   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ฝ่ายบริหารท่ีรบัผิดชอบ :  บรหิารงบประมาณ   
ผู้รบัผิดชอบ :    นางธชษภร  วุฒมิานพ 
ระยะเวลาด าเนินการ :          เมษายน  2565  -  มนีาคม  2566  
งบประมาณ :                         2,000  บาท 
.............................................................................................................................................................
........ 
1. หลกัการและเหตุผล 

ความส าคญัของแผนปฏบิตัริาชการ พระรากฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์และวธิกีารบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 ถอืว่า “การจดัท าแผนปฏบิตักิารราชการ เป็นหน้าทีข่องส่วนราชการ” หมวด 3 
การบรหิารงานราชการเพือ่ใหเ้กดิผลสมัฤทธิต์่อภารกจิของรฐั มาตราที ่19 ใหส้ว่นราชการปฏบิตัดิงันี้ 

1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ไว้เป็นการ
ล่วงหน้า 

2) แผนปฏิบตัิราชการ ต้องมรีายละเอียด ขัน้ตอนระยะเวลา และงบประมาณเป้าหมาย และ
ผลสมัฤทธิข์องภารกจิ 

3) สว่นราชการตอ้งจดัใหม้ภีารกจิตดิตามผล และประเมนิผลการปฏบิตัิตามแผนปฏบิตัริาชการ 
- ทีม่าของแผนปฏบิตัริาชการ พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑว์ธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืง

ที่ด ีพ.ศ. 2546 ก าหนดว่า หลงัจาก ครม. แถลงนโยบายต่อรฐัสภา ให้ครม. จดัให้มแีผนปฏบิตัริาชการ
แผ่นดนิล่วงหน้า (แผน 4 ปี) 
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- ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักงานเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีจดัท าแผนนิติ
บญัญตั ิ

- ใหส้ว่นราชการจดัท าแผนปฏบิตัริาชการ(แผน 4 ปี) ใหส้อดคลอ้งกบัแผนราชการแผ่นดนิ 
- ในแต่ละปี ให้ส่วนราชการจดัท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยระบุสาระส าคญัเกี่ยวกับ

นโยบาย เป้าหมาย และผลสมัฤทธิข์องงาน รวมทัง้ประมาณรายได ้และรายจ่าย 
- องคป์ระกอบของแผนปฏบิตัริาชการ 

- แผนงาน (แผนปฏบิตัริาชการประจ าปี) 
- แผนเงนิ (แผนการเงนิการคลงั) 
- แผนคน (แผนบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล) 

 
 
 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 จดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษา (ปีการศกึษา  2565  -  2569) 
2.2 จดัท าแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีการศกึษา  2565  แสดงถงึแนวทางการด าเนินงานเพื่อใช้

เป็นเครื่องมอืในการบรหิารจดัการศกึษา 
2.3 แผนปฏิบัติงานประจ าปี เป็นแผนที่แสดงถึงการใช้งบประมาณประจ าปีงบประมาณของ

โรงเรยีน ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 ผลผลติ  (Outputs)    
1) โรงเรยีนไดม้แีผนปฏบิตัริาชการเป็นแนวทางในการบรหิารจดัการศกึษา 

3.2 ผลลพัธ ์ (Outcomes)  
2) โรงเรียนมีแผนปฏิบัติราชการ เป็นแผนแสดงถึงการใช้งบประมาณตามระบบ

งบประมาณแบบ มุ่ ง เ น้นผลงานที่ ส อดคล้อ ง  ตอบสนองนโยบายรัฐบาล 
ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร  ส พ ฐ .  
สพม.นครศรธีรรมราช และกลยุทธ์โรงเรยีน เป็นเครื่องมอืในการบรหิารจดัการที่มี
ประสทิธภิาพ และเพือ่พฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 

 
4. การด าเนินงาน 

โดยมรีายละเอยีดการใชจ่้ายดงัตารางต่อไปนี้ 

ท่ี 
กิจกรรม/รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ ตอบแทน 
ใช้สอย 

วสัด ุ
อ่ืน 
ๆ 

1. เสนอโครงการเพือ่ขออนุมตั ิ    พ.ค. 2565 นางธชษภร 
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ท่ี 
กิจกรรม/รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ ตอบแทน 
ใช้สอย 

วสัด ุ
อ่ืน 
ๆ 

  วุฒมิานพ 
2. แต่งตัง้คณะกรรมการ    พ.ค. 2565 ผูอ้ านวยการ 
3. ประชุมชีแ้จงการจดัท าแผน    เม.ย-พ.ค 

2565 
ผูอ้ านวยการ 

4. วเิคราะหส์ภาพปัจจุบนั และ 
จดัท ารายละเอยีดงาน/
โครงการ 
(2-5 เม.ย. 2560) 
- ค่าอาหารกลางวนั/อาการ
ว่าง (โรงเรยีน) 20 คน  
 (4-5 เม.ย. 2560)  
- ค่าวสัดุ  และ ค่าวสัดุ.ใช้
สอย 

   เม.ย-พ.ค 
2565 

คณะกรรมการฯ 
กลุ่มสาระ/ 
กลุ่มงาน 
 

5. จดัท าร่างงบประมาณ    5 เม.ย. 2566 งานนโยบายและ
แผน 

6. พจิารณาจดัสรรงบประมาณ    เม.ย. 2566 คณะกรรมการฯ 
7. จดัท าแผนฯฉบบัร่าง    เม.ย. 2566 คณะกรรมการฯ 
8. จดัท าแผนฉบบัจรงิ/ท า

รปูเล่ม 
   พ.ค. 2566 คณะกรรมการฯ 

9. เสนอขออนุมตัแิผนประจ าปี
61 

   พ.ค. 2566 ผูอ้ านวยการ 

10. ก ากบัตดิตามการด าเนินงาน
ตามแผนประจ าปี64 

   ม.ิย. 2565– 
ม.ีค. 2566 

งานนโยบายและ
แผน 

11. สรุป/ตดิตามประเมนิผล -  - ม.ีค. 2566 งานนโยบายและ
แผน 

หมายเหตุ :  ขอถวัจ่ายทุกรายการ 
 
5. งบประมาณ   

5.1 งบประมาณทัง้หมด  จ านวน  2,000  บาท 
1) จากงบเงนิอุดหนุนรายหวั  จ านวน  2,000  บาท 

5.2 การเบกิจ่าย 
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6. การประเมินผล 
ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 

(ปริมาณ,คณุภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต  (Output) 
1. โรงเรยีนมแีผนปฏบิตัริาชการเป็นแนวทาง

ในการบรหิารจดัการศกึษา 

 
1. ตรวจสอบ 
2. ประเมนิผล 

 
1. แบบตรวจสอบ 
2. แบบประเมนิผล 

ผลลพัธ ์ (Outcome) 
1. โรงเรยีนมแีผนโรงเรยีนมแีผนปฏบิตัริาชการ 

เป็นแผนแสดงถงึการใชง้บประมาณตาม
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานที่
สอดคลอ้ง ตอบสนองนโยบายรฐับาล 
กระทรวงศกึษาธกิาร สพฐ. สพม.12 และกล
ยุทธโ์รงเรยีน เป็นเครื่องมอืในการบรหิาร
จดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ และเพือ่พฒันา
คุณภาพผูเ้รยีน 

 
1. ตรวจสอบ 
2. ประเมนิผล 
 

 
1. แบบตรวจสอบ 
2. แบบประเมนิผล 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

7.1 โรงเรียนมีทิศทางและแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละ
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  
ทีส่อดคลอ้งกบังบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรรในแต่ละปีงบประมาณ 

7.2 ผูบ้รหิารสถานศกึษา ขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศกึษา และผูเ้กี่ยวขอ้ง ใชแ้ผนเป็น
เครื่องมือในการควบคุมก ากับ ติดตามในการใช้งบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิล 

7.3 โรงเรียนมีแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารจดัการระบบคุณภาพตามแนวทางการ
พฒันาระบบประกนัคุณภาพในสถานศกึษา 

 
 
 
                  ผูเ้สนอโครงการ                                                   ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 

ลงชื่อ      ธชษภร  วฒิุมานพ ลงชื่อ      กญัญพิ์ดา  จงคง 
    (นางธชษภร  วุฒมิานพ)                                           (นางกญัญ์พดิา  จงคง)                  
  หวัหน้างานนโยบายและแผน                                 ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 

โครงการพฒันาคุณภาพงานกลุ่มบรหิารงบประมาณ 
กจิกรรมจดัท าแผนปฏบิตักิาร  ประจ าปีการศกึษา  2565 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

ค่าวสัด ุ
1 กระดาษ A4 4 รมี 100 400 
2 กระดาษการด์หอม ท าปก 1 ห่อ 100 100 
     
รวมค่าวสัด ุ 500 
ค่าครภุณัฑ์ 
     
     
     
รวมค่าครภุณัฑ์  
ค่าใช้สอย (รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงบริการ  การรบัรอง  พิธีการ  เบีย้เล้ียง ฯลฯ) 
1 อาหารว่าง คร ู  วนัประชุมท าแผน 17 30 500 
2 ค่าจา้งเขา้เล่มค่าถ่ายเอกสาร 5 200 1000 
     
รวมค่าใช้สอย 1,500 

รวมทัง้ส้ิน 1,500 
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ช่ือโครงการ :   2.8    พฒันาคุณภาพงานกลุ่มบรหิารงบประมาณ 
ช่ือกิจกรรม :   2.8.2  พฒันาระบบงานการเงนิและพสัดุ 
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :     ขอ้ที ่ 6 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน :    ขอ้ที ่ 3 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 2 
ลกัษณะโครงการ :   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ฝ่ายบริหารท่ีรบัผิดชอบ :  บรหิารงบประมาณ   
ผู้รบัผิดชอบ :                นางสาวชฎารตัน์  ชวิหากาญจน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ :    ตลอดปีการศกึษา   
งบประมาณ :   6,820  บาท 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 
1. หลกัการและเหตุผล 

การบรหิารงานงบประมาณของสถานศกึษาเน้นการบรหิารทีม่คีวามคล่องตวัโปร่งใสตรวจสอบได้
ใ ห ้
การสนับสนุน และส่งเสรมิการด าเนินการของฝ่าย/กลุ่มสาระการเรยีนรู้และงานต่าง  ๆ ของโรงเรยีนให้
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพอกีทัง้ต้องปฏบิตัอิยู่ภายใต้กฎ ระเบยีบที่ทางราชการก าหนด ต้องประสาน
ความเข้าใจในระเบียบการปฏิบตัิสามารถตรวจสอบให้เกิดความถูกต้อง และสร้างความมัน่ใจในการ
ปฏบิตังิานของบุคลากรในโรงเรยีน เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย ตามนโยบายของโรงเรยีน 
 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพือ่สนบัสนุนและสง่เสรมิการบรหิารงานภายในโรงเรยีนใหเ้กดิความคล่องตวัและมี
ประสทิธภิาพ 

2.2 เพือ่ใหก้ารด าเนินงานเกีย่วกบังานการเงนิ การบญัช ีงานพสัดุและสนิทรพัย ์งานยานพาหนะ
และงานระดมทรพัยากรเพื่อการศกึษา ปฏบิตัไิดถู้กต้องตามระเบยีบของทางราชการและมี
ความคล่องตวั โปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้
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2.3 เพื่อให้มรีะบบการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน สามารถตรวจสอบได้มคีวาม
ถูกตอ้ง โปร่งใสและก ากบัตดิตามใหทุ้กสว่นด าเนินการตามแผน 

2.4 เพื่อให้โรงเรียนมีแผนการปฏิบัติการประจ าปีและแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ใช้เป็น
แนวทางในการปฏบิตังิานใหเ้กดิประสทิธภิาพ 

2.5 เพือ่ใหโ้รงเรยีนมขีอ้มลูสารสนเทศใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนและพฒันาโรงเรยีน 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชงิปรมิาณ 

- งานทุกงานในกลุ่มบรหิารงบประมาณได้รับการพฒันา มคีวามพร้อมในการให้บรกิาร
แก่ทุกฝ่าย/กลุ่มสาระการเรยีนรูแ้ละงานต่าง ๆ 

3.2 เชงิคุณภาพ 
- การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบของทาง

ราชการ นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีความคล่องตัว โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได ้
 
4. กิจกรรม/วิธีด าเนินการและงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ อดุหนุ
น 

อ่ืน ๆ 

1 
 
 

 
 
 
 
 

งานบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 (1) ควบคุมการเบกิจ่ายเงนิใหเ้ป็นไป
ตาม 
ระเบยีบและตามแผนงาน /โครงการ 
 (2) บรหิารจดัการดา้นการเงนิการบญัชี
และ 
พสัดุใหเ้รยีบรอ้ยและถูกตอ้ง 
 (3) การจดัท าระบบขอ้มลูสารสนเทศของ 
กลุ่มงาน 
 (4) สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

  ตลอดปี
การศกึษา 

2565 

นางสาวชฎารตัน์ 
ชวิหากาญจน์ 
นางธชษภร 
วุฒมิานพ 

2 
 
 
 

 
 

งานการเงิน 
 (1) เกบ็รกัษาเงนิ การน าส่งคลงั 
 (2) รบัและจ่ายเงนิงบประมาณเงนินอก  
เงนิงบประมาณ 
 (3) ตรวจสอบเอกสารขอเบกิเงนิ 
 (4) จดัท าเอกสารหลกัฐานในการรบั 

  ตลอดปี
การศกึษา 

2565 

นางสาวชฎารตัน์ 
ชวิหากาญจน์ 
นางธชษภร 
วุฒมิานพ 
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ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ อดุหนุ
น 

อ่ืน ๆ 

 
 

 
 

 
 

จ่ายเงนิทุกประเภท 
 (5) เกบ็รกัษาบญัชธีนาคารและเอกสาร 
ทางการเงนิของโรงเรยีน 
 (6) จดัท าทะเบยีนคุมเงนิ คุมเชค็ 
 (7) จดัท ารายงานทางการเงนิ 
 (8) สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

3 งานบญัชี 
 (1) ตรวจสอบเอกสารทางการเงนิ  
ลงทะเบยีนรบัจ่ายเงนิ เกบ็รกัษา
หลกัฐาน 

 (2) จดัท าบญัชเีงนิทุกประเภท  
 (3) จดัท าทะเบยีนคุมเงนิใหเ้ป็นปัจจุบนั 
 (4) จดัเกบ็ใบส าคญัการจ่ายเงนิ 
 (5) จดัท าทะเบยีนรายงานคงเหลอื 
 (6) รวบรวมทะเบยีนเกีย่วกบัการเงนิการ
บญัชเีพือ่ใชอ้า้งองิและประชาสมัพนัธ์ 
 (7) สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

-  ตลอดปี
การศกึษา 

นางสาวชฎารตัน์ 
ชวิหากาญจน์ 
นางสุภาวาด ี
วุฒมิานพ 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งานพสัดแุละสินทรพัย ์
 (1) ก าหนดรปูแบบรายงาน  
คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุเพือ่การ 
จดัซือ้/จดัจา้ง 
 (2) ด าเนินการจดัซือ้/จดัจา้ง ตามระเบยีบ 
 (3) เกบ็รกัษา ควบคุมการเบกิจ่าย  
 (4) ด าเนินการตรวจสอบพสัดุประจ าปี  
 (5) ตรวจสภาพครุภณัฑเ์พือ่ซ่อมบ ารุง 
 (6) จดัท าทะเบยีนที ่ราชพสัดุ ทีด่นิและ 
สิง่ก่อสรา้ง 
 (7) สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 

  ตลอดปี
การศกึษา  

นางองิอร   
นาคศูนย ์

นางกนกกาญจน์ 
พลูพพิฒัน์ 

5 
 
 
 

 การตรวจสอบภายใน 
 (1) คณะกรรมการเกบ็รกัษาเงนิและ 
ด าเนินสง่คลงั 
    - ตรวจสอบการรบัจ่ายเงนิประจ าวนั 

  ตลอดปี
การศกึษา  

 
 

นางสาวชฎารตัน์ 
ชวิหากาญจน์ 
นางอคัคเอือ้   
ปรชีาวาท 
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ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ อดุหนุ
น 

อ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    - เกบ็รกัษากุญแจและรหสัตูน้ิรภยัปิด
เปิดตูน้ิรภยั 
 - ด าเนินการน าสง่คลงั/ฝากคลงั 

 (2) คณะกรรมการตรวจสอบบญัชแีละ 
การเงนิ 
      - ตรวจสอบเงนิคงเหลอืและการเกบ็
รกัษาเงนิ 
      - ตรวจสอบการรบัจ่ายเงนิ ใบเสรจ็
รบั 
เงนิ ใบส าคญัทดลองจ่าย หลกัฐานการ
จ่าย 

   - ตรวจสอบการรบัจ่ายเงนิ และ
ทะเบยีนคุมเงนิงบประมาณทุกประเภท 

 (3) สรุปและรายงานการด าเนินงาน 

 
 

ทุก 15 วนั 
 
 
 

ทุกเดอืน 
 
 

ทุกเดอืน 

6 
 
 
 
 
 
 

 

งานควบคมุภายใน 
 - ด าเนินการใหม้กีารวเิคราะหค์วามเสีย่ง 
 - เพือ่จดัท าแผนการควบคุมภายใน 
 - ก ากบัตดิตามใหทุ้กสว่นด าเนินการตาม
แผนการควบคุมภายใน 
 - จดัท ารายงานการควบคุมภายในสรุป
และรายงานผลการ 
ด าเนินงาน 

  ม.ีค./ต.ค./ 
ธ.ค. 65 

นางสาวชฎารตัน์ 
ชวิหากาญจน์ 

นางอคัคเอือ้ ปรชีา
วาท 

7 งานส านักงาน 
(1) ด าเนินการจดัซือ้วสัดุส านกังาน 

6,820  ตลอดปี
การศกึษา  

นางสาวชฎารตัน์ 
ชวิหากาญจน์ 

 
5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่าเป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีวดัและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ใน
การประเมิน 

1) ประสทิธภิาพในการสง่เสรมิ 
สนบัสนุนการด าเนินงานของฝ่าย/ กลุ่ม
สาระ/ งานต่าง ๆ ของโรงเรยีน 

รอ้ยละ 80 ของงาน
มปีระสทิธภิาพ 

ตรวจสอบเอกสารและ
การจดัท าขอ้มลู
เกีย่วกบังาน
งบประมาณ 

1. แบบสอบถาม
ความพงึพอใจ 

2. เอกสารเกีย่วกบั
งานงบประมาณ 
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ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่าเป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีวดัและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ใน
การประเมิน 

2) งานการเงนิรวดเรว็ โปร่งใส ผลการ
ตรวจสอบถูกตอ้งตามระเบยีบ 

รอ้ยละ 80 ของงาน
มคีวามโปร่งใส 

ตรวจสอบเอกสาร
ดา้นการเงนิ 

แบบสอบถาม
ความพงึพอใจ 

3) ประหยดั คุม้ค่ารวดเรว็ โปร่งใส ผล
การตรวจสอบบญัชถีูกตอ้งตามระเบยีบ 

รอ้ยละ 80 ของงาน
มปีระหยดั 

ตรวจสอบเอกสาร
ดา้นงานบญัช ี

แบบสอบถามความ
พงึพอใจ 

4) รวดเรว็ โปร่งใส ผลการตรวจสอบ
ถูกตอ้งตามระเบยีบงานพสัดุและ
สนิทรพัย ์

รอ้ยละ 80 ของงาน
มคีวามถูกตอ้ง 

ตรวจสอบเอกสาร
ดา้นพสัดุและ
สนิทรพัย ์

แบบสอบถามความ
พงึพอใจ 

5) ยานพาหนะความปลอดภยั ประหยดั 
ผลการตรวจสอบถูกตอ้งตามระเบยีบ 

รอ้ยละ 80 ของงาน
มคีวามปลอดภยั 

ตรวจสอบเอกสารการ
ใชร้ถ 

แบบสอบถามความ
พงึพอใจ 

6) การใชเ้งนิเป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของงานระดมทรพัยากรเพือ่การศกึษา
ผลการตรวจสอบถูกตอ้งระเบยีบ 

รอ้ยละ 80 ของงาน
มกีารใชเ้งนิตาม
วตัถุประสงค ์

ตรวจสอบเอกสาร
หลกัฐานต่างๆ
เกีย่วกบัรพัยากรเพือ่
การศกึษา 

แบบสอบถามความ
พงึพอใจ 

 

7) ผลการตรวจสอบภายในถูกตอ้งตาม
ระเบยีบ 

รอ้ยละ 100 ของ
งานมคีวามถูกตอ้ง 

ตรวจสอบเอกสาร
ใบเสรจ็รบัเงนิต่างๆ 

แบบสอบถามความ
พงึพอใจ 

 
8) ประสทิธภิาพของการควบคุมภายใน รอ้ยละ 80 ของงาน

มปีระสทิธภิาพ 
วเิคราะหฝ่์ายงานต่าง 
ๆของโรงเรยีน 

วเิคราะหฝ่์ายงาน
ต่าง ๆของโรงเรยีน 

9) มวีสัดุส านกังานใช้ รอ้ยละ80 ของงานมี
วสัดุใช ้

สอบถามความพงึ
พอใจ 

แบบสอบถามความ
พงึพอใจ 

 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

6.1 การบริหารจัดการกลุ่มงานงบประมาณที่มีคุณภาพ สามารถสนับสนุนและส่งเสริมการ
บรหิารงานภายในโรงเรยีนใหเ้กดิความคล่องตวัและมปีระสทิธภิาพไดเ้ป็นอย่างดี 

6.2 งานทุกงานในกลุ่มงานงบประมาณมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุม 
ตรวจสอบท าใหก้ารเดนิงานถูกตอ้งตามระเบยีบ สรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูร้่วมงาน 

 
 
 

                   ผูเ้สนอโครงการ                                        ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 
ลงชื่อ        ชฎารตัน์  ชิวหากาญจน์                     ลงชื่อ         กญัญพิ์ดา  จงคง            
          (นางสาวชฎารตัน์  ชวิหากาญจน์)                                             (นางกญัญ์พดิา  จงคง)             
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         หวัหน้ากลุ่มบรหิารงานงบประมาณ                                     ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะ
วทิยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพฒันาคุณภาพงานกลุ่มบรหิารงบประมาณ 
กจิกรรมพฒันาระบบงานการเงนิและพสัดุ 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

ค่าวสัด ุ
1 กระดาษ A4 10 รมี 105 1,000 
2 กระดาษการด์หอม 2รมี 100              200 
3 กระดาษปกส ี 3รมี 100 300 
4 หมกึ Brother (ชนิดเตมิ) 4 ชุด 500 2,000 
5 กระดาษถ่ายเอกสาร A 4 10 รมี 105 1,050 
6 ลวดเยบ็กระดาษเบอร ์10 6 กล่อง 20 120 
7 ลวดหนีบกระดาษ 5 กล่อง 30 150 
รวมค่าวสัด ุ 4,820 
ค่าครภุณัฑ์ 
     
     
รวมค่าครภุณัฑ์  
ค่าใช้สอย (รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงบริการ  การรบัรอง  พิธีการ  เบีย้เล้ียง ฯลฯ) 
1 ปรบัซ่อมอุปกรณ์คอมพวิเตอรเ์ครื่องพมิพ์ 2 เครื่อง 1,000 2,000 
     
รวมค่าใช้สอย 2,000 
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ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

รวมทัง้ส้ิน 6,820 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือโครงการ :   2.9  พฒันางานกองทุนใหกู้้ยมืเพือ่การศกึษา (กยศ) 
ช่ือกิจกรรม : 
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :  ขอ้ที ่ 4 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน :  ขอ้ที ่ 2 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 2 
ลกัษณะโครงการ :   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ฝ่ายบริหารงานท่ีรบัผิดชอบ : บรหิารงานงบประมาณ 
ผู้รบัผิดชอบ :   นางสาวธญัญานุช  อุปนันท์ 
ระยะเวลาด าเนินการ :  เมษายน  2565  -  มนีาคม  2566 
งบประมาณ :   - ไม่ม ี– 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 
1. หลกัการและเหตุผล 

กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา (กยศ.) จดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่28 มนีาคม พ.ศ. 
2538 และมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2539 ใหเ้ริม่ด าเนินการกองทุนในลกัษณะเงนิทุน
หมุนเวยีน ตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญตัเิงนิคงคลงั พ.ศ. 2491 ต่อมารฐับาลได้พจิารณาเห็น
ความส าคญัของกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษามากขึ้น จงึได้มกีารประกาศใช้พระราชบญัญตักิองทุน
เงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา พ.ศ. 2541 มีผลใหก้องทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษามฐีานะเป็นนิตบิุคคล โดย
อยู่ในการก ากบัดแูลของกระทรวงการคลงั มวีตัถุประสงคใ์หกู้ย้มืเงนิแก่นักเรยีนหรอืนกัศกึษาทีข่าดแคลน
ทุนทรพัยเ์พื่อเป็นค่าเล่าเรยีน ค่าใชจ่้ายทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการศกึษา และค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นในการครองชีพ
ระหว่างศกึษา 



235 

 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพือ่ใหเ้งนิกูย้มืแก่นกัเรยีน และขาดแคลนทุนทรพัยเ์พือ่เป็นค่าเล่าเรยีน 
2.2 เพือ่ช่วยแบ่งเบาภาระดา้นการเงนิของผูป้กครอง 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชงิปรมิาณ 

- นกัเรยีนไดย้ื่นค ารอ้งขอกู้จากกองทุนใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา รอ้ยละ 50 
3.2 เชงิคุณภาพ 

- ผูเ้ขา้ร่วมโครงการรูจ้กัออมเงนิมากขึน้ 
 
 
 
 
4. กิจกรรม/วิธีด าเนินการและงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ อดุหนุ
น 

อ่ืน ๆ  

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 วางแผน  เขยีนโครงการ ขออนุมตัิ
โครงการ 
 
ด าเนินการจดัซือ้อุปกรณ์ตามโครงการ 
 
รบัฟังขอ้เสนอแนะเพือ่แกไ้ข ปรบัปรุง
โครงงาน 
น าสรุปผลการด าเนินกจิกรรมเพือ่น าไป
ปรบัปรุงและพฒันา 

- 
 

- 
 
- 
 
- 

- 
 

- 
 
- 
 
- 

เม.ย-พ.ค 
2565 

 
ส.ค 2565 

 
ม.ค 2566 

 
ม.ีค-เม.ย 2566 
 

ครธูญัญานุช อุปนนัท์ 

รวม - -  
 
5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่าเป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีวดัและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ใน
การประเมิน 

เชิงปริมาณ 
นกัเรยีนไดย้ื่นค ารอ้งขอกูจ้ากกองทุนใหกู้ย้มื
เพือ่การศกึษา รอ้ยละ 50 

รอ้ยละ50 การบนัทกึขอ้มลู - แบบบนัทกึ 
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เชิงคณุภาพ 
 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการรูจ้กัออมเงนิมากขึน้ 

รอ้ยละ 100 การสอบถาม 
 

- แบบสอบถาม 

 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

สง่เสรมิใหน้กัเรยีนมคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม รวมถงึมจีติส านึก ในการช าระหน้ีคนื
เพือ่สรา้งโอกาสทางการศกึษาใหก้บัรุ่นน้องต่อไป 
 
 
 

 ผูเ้สนอโครงการ                                                      ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 

ลงชื่อ        ธญัญานุช  อุปนันท์              ลงชื่อ       กญัญพิ์ดา  จงคง 
          (นางสาวธญัญานุช  อุปนนัท)์                                     (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 

          ผูร้บัผดิชอบโครงการ       ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 
ช่ือโครงการ :   2.10    เรยีนฟร ี15 ปี อย่างมคีุณภาพ 
ช่ือกิจกรรม : 2.10.1  ค่าหนงัสอื  2.10.2  ค่าอุปกรณ์การเรยีน   

2.10.3  ค่าเครื่องแบบนกัเรยีน 
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ :           ขอ้ที ่ 1 , 2 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน  :  ขอ้ที ่ 1 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 2 
ลกัษณะของโครงการ :   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง              
ฝ่ายบริหารท่ีรบัผิดชอบ :  บรหิารงานวชิาการ   
ผู้รบัผิดชอบ :    1) ฝ่ายบรหิารงานวชิาการ  2) ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป   
ระยะเวลาด าเนินการ :  พฤษภาคม  2565  -  มนีาคม  2566 
งบประมาณ :   148,384  บาท 
.............................................................................................................................................................
........ 
1. หลกัการและเหตุผล 

ดว้ยรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ. 2550  มาตรา  49  ไดบ้ญัญตัวิ่า “บุคคลย่อมมสีทิธิ
เสมอกนั ในการรบัการศกึษา ไม่น้อยกว่าสบิสองปี  ทีร่ฐัจะตอ้งจดัใหอ้ย่างทัว่ถงึและมคีุณภาพโดยไม่เกบ็
ค่าใช้จ่าย” และพระราชบญัญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542  มาตรา 10  วรรค 1  บญัญตัวิ่า  “การ
จดัการศกึษาต้องจดัใหบุ้คคลมสีทิธแิละโอกาสเสมอกนัในการรบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานไม่น้อยกว่าสบิสอง
ปี  ที่รฐัจะต้องจดัอย่างทัว่ถงึและ มคีุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ”  ซึ่งเป็นขอ้ก าหนดที่เกี่ยวกบัการจดั
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  โดยใหน้ักเรยีนทุกคนมโีอกาสไดร้บัการศกึษาไม่ต้องเสยีค่าใชจ่้ายส าหรบัรายการ
หนังสอืเรยีน  อุปกรณ์การเรยีน  เครื่องแบบนักเรยีน  และกิจกรรมพฒันาผู้เรยีน  ซึ่งกิจกรรมพฒันา
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ผูเ้รยีนเป็นกจิกรรมทีโ่รงเรยีนตอ้งจดัขึน้ประกอบดว้ย  กจิกรรมวชิาการ  กจิกรรมค่ายคุณธรรมจรยิธรรม/
กิจกรรมค่ายลูกเสอื/เนตรนาร/ีกิจกรรมค่ายบ าเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมทศันศึกษา  และกิจกรรมการ
บรกิารสารสนเทศ/ ICT  โดยไดร้บัการจดัสรร 440/คนใน ม.ตน้ และ 475/คน ในม.ปลาย 

โรงเรยีนบ้านเกาะวทิยา ตระหนักถงึความส าคญัของการด าเนินการตามนโยบายเรยีนฟร ี15 ปี
อย่างมคีุณภาพ จงึไดจ้ดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนเพื่อพฒันาศกัยภาพของนักเรยีนใหเ้ป็นบุคคลทีม่คีุณภาพ
ต่อไป 

 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพือ่ใหน้กัเรยีนไดร้บัการพฒันาเตม็ศกัยภาพ 
2.2 เพือ่สรา้งเสรมิประสบการณ์ตรงใหก้บันกัเรยีนทีเ่พิม่เตมิจากการเรยีนในหอ้งเรยีน 
2.3 เพือ่ใหน้กัเรยีนฝึกการใชท้กัษะชวีติ มรีะเบยีบวนิยั เจตคต ิค่านิยมทีด่งีาม และนกัเรยีนไดน้ า

ความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินชวีติ 
 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 ผลผลติ  (Outputs)    

1) นกัเรยีนรอ้ยละ 100  ไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการ  กจิกรรมคุณธรรมจรยิธรรม/ลูกเสอื/
เนตรนารี กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมทศันศึกษา  และกิจกรรมให้บริการ
สารสนเทศ/ ICT ไม่น้อยกว่าปีละ 40 ชัว่โมง 

3.2 ผลลพัธ ์ (Outcomes)   
1) นักเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีความรู้และประสบการณ์อย่าง

กวา้งขวางสามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปประยุกตใ์ชใ้นการด ารงชวีติต่อไป 
 
4. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงานและงบประมาณ 

โดยมรีายละเอยีดการใชจ่้ายดงัตารางต่อไปนี้ 

ท่ี 
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินกา

ร 
ผู้รบัผิดชอบ 

ตอบ
แทน 
ใช้สอย 

วสัด ุ
อ่ืน 
ๆ 

1 ส ารวจความตอ้งการ     
พ.ค. 2565 

 

กลุ่มบรหิารวชิาการ 
คณะกรรมการ     
ตามค าสัง่โรงเรยีน 

2 ขออนุมตัโิครงการ    

3 -จดัซือ้หนังสอืเรยีน 
-จดัซือ้อุปกรณ์การเรยีน 
-ค่าเครื่องแบบนกัเรยีน 

 75,424 
34,160 
37,800 

 พ.ค. 2565 
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ท่ี 
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินกา

ร 
ผู้รบัผิดชอบ 

ตอบ
แทน 
ใช้สอย 

วสัด ุ
อ่ืน 
ๆ 

4 แจกจ่ายหนงัสอืเรยีน อุปกรณ์  
ค่าเครื่องแบบนกัเรยีน  

   พ.ค. 2565 
 

5 สรุปผล/รายงานผล    ม.ีค. 2566 
หมายเหตุ :  ขอถวัจ่ายทุกรายการ 
 
5. งบประมาณ   

5.1 งบประมาณทัง้หมด  จ านวน  148,384  บาท 
1) จากงบเงนิพฒันาผูเ้รยีน  จ านวน  -  บาท 

5.2 การเบกิจ่าย ตลอดปีการศกึษา 
 
 
 
 

6. การประเมินผล 
ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 

(ปริมาณ,คณุภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต  (Output) 
1. นกัเรยีนรอ้ยละ  100  ไดเ้ขา้ร่วม

กจิกรรม 

1. ตรวจสอบจากรายชื่อ
นกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วม
กจิกรรม 

 
1. บญัชรีายชื่อนกัเรยีน 
 

ผลลพัธ ์ (Outcome) 
1. นกัเรยีนรอ้ยละ 100 ไดร้บัการพฒันา
คุณภาพชวีติอย่างเตม็ศกัยภาพ  มี
ความรู ้ และประสบการณ์อย่าง
กวา้งขวาง   

1. สงัเกตจากพฤตกิรรมของ
นกัเรยีน 
2. สงัเกตจากผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของ
นกัเรยีน 

 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรม 
2. แบบทดสอบ 
 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

7.1 นกัเรยีนไดร้บัประสบการณ์จากการศกึษาแหล่งเรยีนรู้ 
7.2 นกัเรยีนไดร้บัการพฒันาเตม็ศกัยภาพ 
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      ผูเ้สนอโครงการ                                                     ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 

    ลงชื่อ       พชัรี  ภนูฤมิต ลงชื่อ           กญัญพิ์ดา  จงคง 
                (นางพชัร ี ภูนฤมติ)                (นางกญัญ์พดิา  จงคง)  

                 หวัหน้างานวชิาการ  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการเรยีนฟร ี15 ปี อย่างมคีุณภาพ 
กจิกรรมค่าหนงัสอื  ค่าอุปกรณ์การเรยีน  ค่าเครื่องแบบนกัเรยีน       

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

ค่าวสัด ุ
1 จดัซือ้หนงัสอืเรยีน   75,424 
2 จดัซือ้อุปกรณ์การเรยีน   35,160 
3 ค่าเครื่องแบบนกัเรยีน   37,800 
รวมค่าวสัด ุ 148,384 
ค่าครภุณัฑ์ 
     
     
รวมค่าครภุณัฑ์  
ค่าใช้สอย (รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงบริการ  การรบัรอง  พิธีการ  เบีย้เล้ียง ฯลฯ) 
     
     
รวมค่าใช้สอย  

รวมทัง้ส้ิน 148,384 
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ช่ือโครงการ :   3.1  ศกึษาแหล่งเรยีนรูภู้มปัิญญาทอ้งถิน่ 
ช่ือกิจกรรม :   ศกึษาแหล่งเรยีนรูน้อกสถานที ่
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :  ขอ้ที ่ 1 , 4 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน  :  ขอ้ที ่ 1 , 5 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 3 
ลกัษณะของโครงการ :   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง     
ฝ่ายบริหารท่ีรบัผิดชอบ :  บรหิารงานทัว่ไป      
ผู้รบัผิดชอบ :   1) นายณฐัดนัย  สายวจิติ  2) นางธนารตัน์  พนูพพิฒัน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ :  มถิุนายน  2565  -  มนีาคม  2566    
งบประมาณ :                      3,470  บาท 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 
1. หลกัการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 มาตรา 4 และมาตรา 7 และหลกัสูตร
การศกึษาขัน้พื้นฐานพุทธศกัราช 2555 ได้ก าหนดตามบรบิทหนึ่งที่มุ่งเน้นการปลูกจติส านึกความเป็น
พลเมอืงไทย มคีวามเป็นไทย โดยใหเ้ยาวชน รกัษ์ ส่งเสรมิ ศลิปวฒันธรรม ประเพณีภูมปัิญญาไทย และ
ภูมปัิญญาท้องถิ่น มุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรม สบืสานประเพณี วฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของไทยไว้
สบืไป โดยสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูท้ีส่ามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัอย่างสมดุลและมี
ความสุข 
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โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา  ตระหนักถึงหลักการนี้  จึงด าเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรยีนรู้ของผู้เรยีน ให้มศีกัยภาพตามบรบิทที่ก าหนดไว้ จงึจดัท าโครงการสบืสารประเพณี 
วฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการปลูกฝัง ส่งเสริมสร้างประสบการณ์ ให้นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรยีนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพของผูเ้รยีน 

 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 นกัเรยีนรูจ้กั มคีวามรู ้ความเขา้ใจในประเพณี วฒันธรรม ภูมปัิญญาไทย และภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่ 

2.2 นกัเรยีนปฏบิตัตินไดถู้กตอ้งในการมสีว่นร่วมกจิกรรมดา้นประเพณี วฒันธรรมไทย และ
วฒันธรรมทอ้งถิน่ 

2.3 นกัเรยีนพฒันาตนเองในการอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นในสงัคม ชุมชน ดว้ยความรกั ความสามคัคใีนหมู่
คณะ 

2.4 นกัเรยีนมจีติส านึก ในการอนุรกัษ์ รกัษา และสบืสานประเพณี วฒันธรรมไทย วฒันธรรม
ทอ้งถิน่ ตลอดจนผลผลติจากภูมปัิญญา 

2.5 เพือ่ใหผู้เ้รยีนเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรงจากการเขา้ร่วมศกึษาแหล่งเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่ 
 
 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 ผลผลติ  (Outputs)     

1) นกัเรยีนมคีวามรู ้ความเขา้ใจในประเพณี วฒันธรรม ภูมปัิญญาไทย และภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่ 

2) นกัเรยีนไดม้สีว่นร่วมกจิกรรมดา้นประเพณี วฒันธรรมไทย และวฒันธรรมทอ้งถิน่ 
3) นักเรียนได้พฒันาตนอย่างเหมาะสมถูกต้องในการปฏิบัติกิจกรรม ตามประเพณี 

วฒันธรรมไทย อยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นอย่างมคีวามสุข 
4) นักเรยีนมจีติส านึก หวงแหน และร่วมสบืสารประเพณี วฒันธรรม และผลผลติทางภูมิ

ปัญญา ใหด้ ารงอยู่ตลอดไป 
5) นกัเรยีนน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษาแหล่งเรยีนรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 

3.2 ผลลพัธ ์ (Outcomes)   
1) นักเรยีนไดเ้รยีนรู ้มสี่วนร่วมดา้นประเพณี วฒันธรรมไทย ภูมปัิญญาไทย ภูมปัิญญา

ทอ้งถิน่ ทุกคน ทุกหอ้ง ทุกชัน้ปี 
2) นักเรยีนเขา้ร่วมและปฏบิตักิจิกรรมสบืสานด้านประเพณี วฒันธรรมไทย ทุกคน ทุก

หอ้ง ทุกชัน้ปี 
3) นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน องค์กร หน่วยงานในชุมชน ได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรม

ร่วมกนั สรา้งความสมัพนัธท์ีด่ตี่อกนัระหว่างโรงเรยีนและชุมชน 
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4. การด าเนินงาน 

โดยมรีายละเอยีดการใชจ่้ายดงัตารางต่อไปนี้ 

ท่ี 
กิจกรรม/รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ตอบ
แทน 
ใช้สอย 

ค่า
ยานพาหนะ 

อ่ืน 
ๆ 

1 เสนอโครงการ   
 

พ.ค. 2565 นางธนารตัน์  พนู
พพิฒัน์ 

2 ขออนุมตั ิประชุม / แต่งตัง้
คณะกรรมการผูร้บัผดิชอบ 

  
 

พ.ค. – ม.ิย. 
2565 

ผูบ้รหิาร 

3 การด าเนินงานกจิกรรมตาม
โครงการ 
3.1 กจิกรรมวนัส าคญัทาง
ศาสนา 
- จดันิทรรศการ 
- กจิกรรมร่วมกบัชุมชน
องคก์รภายนอก 
3.2 กจิกรรมประเพณี 
- ประเพณีไทย     
  แห่เทยีนพรรษา 
- ประเพณีทอ้งถิน่ 
    แห่ผา้ขึน้ธาตุ 
    สารทเดอืนสบิ 
3.3 ค่าเหมารถประจ าทาง 
3.4 แหล่งเรยีนรูภู้มปัิญญา 
(โครงการเรยีนฟร ี15 ปี)  
- ทศันศกึษา แหล่งเรยีนรู้ 
- ทศันศกึษาในทอ้งถิน่  
3.5 ศกึษาแหล่งเรยีนรูใ้น
ชุมชน 
3.6 เชญิภูมปัิญญาทอ้งถิน่
เขา้สูโ่รงเรยีน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,470 
 

 

 
 

พ.ค. 2565 
– 

 ม.ีค. 2566 
พ.ค. 2565 

– 
 ม.ีค. 2566 

 
 
 
 
 

ภาคเรยีนที ่1 
 
 
 

ภาคเรยีนที ่2 

นางธนารตัน์  พนู
พพิฒัน์ และ
คณะกรรมการตาม
ค าสัง่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการตาม
ค าสัง่ 
ครทูีป่รกึษา 

หมายเหตุ :  ขอถวัจ่ายทุกรายการ 
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5. งบประมาณ  
5.1 งบประมาณทัง้หมด  จ านวน  3,470  บาท 
5.2 แหล่งทีม่าของงบประมาณ  

1) จากเงนิงบอุดหนุนรายหวั  จ านวน  3,470  บาท 
2) จากงบพฒันาผูเ้รยีน  จ านวน  -  บาท 

5.3 การเบกิจ่าย  ตลอดปีการศกึษา 
 
6. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
(ปริมาณ,คณุภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต  (Output) 
1. นกัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ รูจ้กัประเพณี

วฒันธรรมไทย วฒันธรรมทอ้งถิน่ ภูมิ
ปัญญาไทย ในฐานะเป็นพลเมอืงไทย 

2. นกัเรยีนมสีว่นร่วมในกจิกรรมประเพณี 
วฒันธรรม ภูมปัิญญา 

3. นกัเรยีนพฒันาตนเองอย่างเหมาะสมในการ
ท ากจิกรรมร่วมกบัผูอ้ื่น 

4. นกัเรยีนมจีติส านึก หวงแหน ร่วมสบืสาร
ประเพณี วฒันธรรม 

 
1. สงัเกต   
2. ภาพถ่าย 
 

 
1. หนงัสอืราชการ 
2. ค าสัง่ 
3. แบบขออนุญาต
ผูป้กครอง 

 

ผลลพัธ ์ (Outcome) 
1. นกัเรยีนไดเ้รยีนรูด้า้นวฒันธรรม ประเพณี

ภูมปัิญญาไทย ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 
2. นกัเรยีนเขา้ร่วม และปฏบิตักิจิกรรม สบืสาน

ประเพณี วฒันธรรม 
3. นกัเรยีน บุคลากรในโรงเรยีน องคก์ร ชุมชน 

มคีวามสมัพนัธอ์นัดตี่อกนั 

 
1. สงัเกต 
2. บนัทกึ 
3. ผลงานนกัเรยีน 

 
1. แบบสงัเกต 
2. แบบบนัทกึผลการ
ปฏบิตักิจิกรรม 

3. แบบประเมนิผลงาน
นกัเรยีน 

 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

นกัเรยีนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกบัประเพณี วฒันธรรม ภูมปัิญญาไทย ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ ได้
มสีว่นร่วมในการสบืสารประเพณี วฒันธรรมไทย อนุรกัษ์ภูมปัิญญาไทย ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ ใหด้ ารงสบืไป 
และสามารถปฏบิตัตินในการอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นอย่างปกตสิุข 
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                     ผูเ้สนอโครงการ                                                 ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 

ลงชื่อ       ธนารตัน์  พนูพิพฒัน์ ลงชื่อ      กญัญพิ์ดา  จงคง 
                (นางธนารตัน์  พนูพพิฒัน์)                           (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 
            หวัหน้ากกลุ่มสาระสงัคมศกึษาฯ     ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 
 

 
 
 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการศกึษาแหล่งเรยีนรูภู้มปัิญญาทอ้งถิน่ 
กจิกรรมศกึษาแหล่งเรยีนรูนอกสถานที ่       

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

ค่าวสัด ุ
     
     
     
รวมค่าวสัด ุ  
ค่าครภุณัฑ์ 
     
     
     
รวมค่าครภุณัฑ์  
ค่าใช้สอย (รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงบริการ  การรบัรอง  พิธีการ  เบีย้เล้ียง ฯลฯ) 
1 ค่ายานพาหนะ   3,470 
     
     
รวมค่าใช้สอย 3,470 

รวมทัง้ส้ิน 3,470 
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ช่ือโครงการ :   3.2  ศกึษาแหล่งเรยีนรูน้อกสถานศกึษา 
ช่ือกิจกรรม :   ศกึษาแหล่งเรยีนรูใ้นภาคใต้    
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :           ขอ้ที ่ 1 , 4 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน  :  ขอ้ที ่ 1 , 6 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 3 
ลกัษณะของโครงการ :   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง   
ฝ่ายบริหารท่ีรบัผิดชอบ :  บรหิารงานทัว่ไป    
ผู้รบัผิดชอบ :     1) ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป  2) ฝ่ายบรหิารงานวชิาการ 
ระยะเวลาด าเนินงาน :  มถิุนายน  2565  -  มนีาคม  2566 
งบประมาณ :      27,120  บาท 
...................................................................................................………………………………...............
................ 
1. หลกัการและเหตุผล 

ดว้ยรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ. 2550  มาตรา  49  ไดบ้ญัญตัวิ่า “บุคคลย่อมมสีทิธิ
เสมอกนั  ในการรบัการศกึษา ไม่น้อยกว่าสบิสองปี  ที่รฐัจะต้องจดัให้อย่างทัว่ถงึและมคีุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย” และพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542  มาตรา 10 วรรค 1 บญัญตัวิ่า “การ
จดัการศกึษาต้องจดัใหบุ้คคลมสีทิธแิละโอกาสเสมอกนัในการรบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานไม่น้อยกว่าสบิสอง
ปี ที่รฐัจะต้องจดัอย่างทัว่ถึงและ มคีุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ” ซึ่งเป็นข้อก าหนดที่เกี่ยวกับการจดั
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยใหน้ักเรยีนทุกคน มโีอกาสไดร้บัการศกึษาไม่ต้องเสยีค่าใชจ่้ายส าหรบัรายการ
หนังสอืเรยีน อุปกรณ์การเรยีน เครื่องแบบนักเรยีน และกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ซึ่งกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน
เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนต้องจัดขึ้นประกอบด้วย  กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม/
กิจกรรมค่ายลูกเสอื/เนตรนาร/ีกิจกรรมค่ายบ าเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมทศันศึกษา และกิจกรรมการ
บรกิารสารสนเทศ/ ICT  โดยไดร้บัการจดัสรร 440/คนใน ม.ตน้ และ 475/คน ในม.ปลาย 
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โรงเรยีนบ้านเกาะวทิยา ตระหนักถงึความส าคญัของการด าเนินการตามนโยบายเรยีนฟร ี15 ปี       
อย่างมคีุณภาพ จงึไดจ้ดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนเพื่อพฒันาศกัยภาพของนักเรยีนใหเ้ป็นบุคคลทีม่คีุณภาพ
ต่อไป 

 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพือ่ใหน้กัเรยีนไดร้บัการพฒันาเตม็ศกัยภาพ 
2.2 เพือ่สรา้งเสรมิประสบการณ์ตรงใหก้บันกัเรยีนทีเ่พิม่เตมิจากการเรยีนในหอ้งเรยีน 
2.3 เพือ่ใหน้กัเรยีนฝึกการใชท้กัษะชวีติ มรีะเบยีบวนิยั เจตคต ิค่านิยมทีด่งีาม และนกัเรยีนไดน้ า

ความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินชวีติ 
 
 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 ผลผลติ  (Outputs)    
1) นกัเรยีนรอ้ยละ 100  ไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการ  กจิกรรมคุณธรรมจรยิธรรม/ลูกเสอื/

เนตรนารี กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมทศันศึกษา  และกิจกรรมให้บริการ
สารสนเทศ/ ICT ไม่น้อยกว่าปีละ 40 ชัว่โมง 

3.2 ผลลพัธ ์ (Outcomes)   
1) นักเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีความรู้และประสบการณ์อย่าง

กวา้งขวางสามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปประยุกตใ์ชใ้นการด ารงชวีติต่อไป 
 
4. การด าเนินงาน 

โดยมรีายละเอยีดการใชจ่้ายดงัตารางต่อไปนี้ 

ท่ี 
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินกา

ร 
ผู้รบัผิดชอบ 

ตอบ
แทน 
ใช้สอย 

วสัด ุ
อ่ืน 
ๆ 

1. กจิกรรมทศันศกึษา 
กจิกรรมที ่ 1 
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-6จ านวน 
105 คน  และครผููค้วบคุมจ านวน 17 
คน ไปทศันศกึษา และศกึษาแหล่ง
เรยีนรูน้อกสถานศกึษา 
- ค่าพาหนะจ านวน 3 คนั  
คนัละ -- บาท 

27,120 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ม.ิย. 2565 
 

คณะคร ู
คณะกรรมการ     
ตามค าสัง่โรงเรยีน 
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ท่ี 
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินกา

ร 
ผู้รบัผิดชอบ 

ตอบ
แทน 
ใช้สอย 

วสัด ุ
อ่ืน 
ๆ 

 - ค่าอาหารกลางวนั/อาหารว่าง 
นกัเรยีน มือ้ละ 50  บาท 
จ านวน 1 มือ้ 

2. กจิกรรมลูกเสอื   
กจิกรรมที ่1 
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที1่-3 
จ านวน 73 คน ลูกเสอืประชุมกองครัง้
พเิศษ ลูกเสอืส ารอง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม นกัเรยีน 
จ านวน 1 มือ้ มือ้ละ 50บาท  

  
 
 
 

 ม.ค. 2566 ครณูฐัดนัย สาย
วจิติร 
คณะกรรมการ 
ตามค าสัง่โรงเรยีน 

 
 

กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ 
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
จ านวน 36คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม นกัเรยีน 
จ านวน 1 มือ้ มือ้ละ 50บาท  

   ม.ค. 2566 ครณูฐัดนัย สาย
วจิติร 
คณะกรรมการ 
ตามค าสัง่โรงเรยีน 
 

5. สรปุผล/รายงานผล 27,120     
หมายเหตุ :  ขอถวัจ่ายทุกรายการ 
 
5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
(ปริมาณ,คณุภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลติ  (Output) 
1. นกัเรยีนรอ้ยละ  100  ไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 

 
1. ตรวจสอบจากรายชื่อ
นกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วม
กจิกรรม 

 
1. บญัชรีายชื่อนกัเรยีน 
 

ผลลพัธ ์ (Outcome) 
1. นกัเรยีนรอ้ยละ 100 ไดร้บัการพฒันา
คุณภาพชวีติอย่างเตม็ศกัยภาพ  มคีวามรู ้ 
และประสบการณ์อย่างกวา้งขวาง   

 
1. สงัเกตจากพฤตกิรรมของ
นกัเรยีน 
2. สงัเกตจากผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของ
นกัเรยีน 

 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรม 
2. แบบทดสอบ 
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6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

6.1 นกัเรยีนไดร้บัประสบการณ์จากการศกึษาแหล่งเรยีนรู้ 
6.2 นกัเรยีนไดร้บัการพฒันาเตม็ศกัยภาพ 

  
 
      ผูเ้สนอโครงการ                                                   ผูอ้นุมตัโิครงการ 

 
ลงชื่อ        ณัฐดนัย  สายวิจิตร ลงช่ือ        กญัญพิ์ดา  จงคง 
             (นายณฐัดนยั  สายวจิติร)              (นางกญัญ์พดิา  จงคง)                          
           หวัหน้ากลุ่มบรหิารงานทัว่ไป                                  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะ

วทิยา 
แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 

โครงการศกึษาแหล่งเรยีนรูน้อกสถานศกึษา 
กจิกรรมศกึษาแหล่งเรยีนรูใ้นภาคใต้        

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

ค่าวสัด ุ
     
รวมค่าวสัด ุ  
ค่าครภุณัฑ์ 
     
     
     
รวมค่าครภุณัฑ์  
ค่าใช้สอย (รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงบริการ  การรบัรอง  พิธีการ  เบีย้เล้ียง ฯลฯ) 
1 ค่าเช่าเหมารถ   27,120 
2 ค่าอาหาร 1 มอื/122   
     
รวมค่าใช้สอย 27,120 

รวมทัง้ส้ิน 27,120 
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ช่ือโครงการ :   3.3    วถิไีทยตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ช่ือกิจกรรม :   3.3.1  รูจ้กัตนเอง 
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :           ขอ้ที ่ 3 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน  :  ขอ้ที ่ 1 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 3 
ลกัษณะของโครงการ :   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
ฝ่ายบริหารท่ีรบัผิดชอบ :  บรหิารงานทัว่ไป      
ผู้รบัผิดชอบ :   นางธชษภร  วุฒมิานพ 
ระยะเวลาด าเนินงาน :  มถิุนายน  2565  -  มนีาคม  2566 
งบประมาณ :         1,000  บาท 
.............................................................................................................................................................
........ 
1. หลกัการและเหตุผล 

เป้าหมายการจดัการศึกษา คอื การพฒันาผู้เรยีนโดยองค์รวม หมายถึง การอบรมและการให้
การศึกษา นักเรียนได้รับการพัฒนาทัง้ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  สังคมและสติปัญญาตามวัย และ
ความสามารถของแต่ละบุคคล เป็นการเตรยีมความพรอ้มทีจ่ะเรยีนรูแ้ละเสรมิรากฐานของชวีติ ใหพ้ฒันา
ไปสู่ความเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ โดยผ่านกจิกรรมทีเ่กดิจากการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย และการน านวตักรรม
ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ ให้เด็กได้รับประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการ สนองตอบตาม
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั ซึ่งประกอบด้วย การมุ่งประโยชน์
สู ง สุ ด แ ก่ ผู้ เ รี ย น  แ ล ะ ผู้ เ รี ย น ไ ด้ พั ฒ น า เ ต็ ม ศั ก ย ภ า พ  
มทีกัษะในการแสวงหาความรูท้ีห่ลากหลาย สามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้ทุกฝ่ายมสีว่นร่วมในการ
พฒันาผู้เรยีน โดยโรงเรยีนบ้านเกาะวทิยา ได้ตระหนักและเห็นความส าคญัในการจดัการศึกษาอย่าง



250 

ต่อเนื่อง รวมทัง้เป็นศูนยต์้นแบบดว้ย  จงึไดด้ าเนินการโครงการพฒันาการจดัประสบการณ์เหมาะสมกบั
วยัก้าวไกลสู่ความเป็นเลศิมาโดยตลอด และส่งผลใหคุ้ณภาพการจดัการศกึษามคีุณภาพด ีแต่อย่างไรก็
ตามดว้ยความมุ่งมัน่ พฒันาการจดัการศกึษาและเป็นแบบอย่างใหด้ยีิง่ขึน้  ดงันัน้ ในปีการศกึษานี้ จงึได้
จดัท าโครงการพฒันาการจดัประสบการณ์เหมาะสมกบัวยักา้วไกลสูค่วามเป็นเลศิต่อไป 

 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพือ่สง่เสรมิใหน้กัเรยีนมพีฒันาการดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ จติใจ ดา้นสงัคมและดา้น
สตปัิญญาเตม็ศกัยภาพ 

2.2 เพื่อส่งเสรมิให้ครูจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ที่สอดคล้องกบัหลกัสูตรการศึกษา และ
สามารถจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 

2.3 เพือ่ใหค้รจูดัสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิการเรยีนรูต้ลอดเวลา 
2.4 เพื่อให้สถานศกึษาจดัสิง่จ าเป็น  เอื้อประโยชน์ต่อการพฒันาผู้เรยีนให้มพีฒันาการทุกด้าน

สงูสุดตามศกัยภาพ 
3. เป้าหมาย 

3.1 ผลผลติ (Outputs)   
1) นกัเรยีนมพีฒันาการทุกดา้นเตม็ศกัยภาพเหมาะสมกบัวยั 
2) ครปูฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 
3) สถานศกึษามกีารจดัสิง่อ านวยความสะดวกเพือ่พฒันานกัเรยีนอย่างรอบดา้น 

3.2  ผลลพัธ ์ (Outcomes)   
1) นักเรยีนมพีฒันาการ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และด้านสติปัญญาอย่างมี

คุณภาพระดบัด ี
2) ครูมีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา และ

สามารถจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีห่ลากหลายไดอ้ย่างมคีุณภาพระดบัดี 
3) ครสูามารถจดัสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิการเรยีนรูต้ลอดเวลาอย่างมคีุณภาพระดบัด ี
4) สถานศกึษาสามารถจดัสิง่จ าเป็นเอื้อประโยชน์ต่อการพฒันาเดก็ให้มพีฒันาการทุก

ดา้น                  สงูสุดตามศกัยภาพอย่างมคีุณภาพในระดบัดี 
4. การด าเนินงาน 

โดยมรีายละเอยีดการใชจ่้ายดงัตารางต่อไปนี้ 

ท่ี 
กิจกรรม/รายละเอียด
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ ตอบแทน 
ใช้สอย 

วสัด ุ
อ่ืน 
ๆ 

1. เสนอโครงการ    
   

ม.ิย. 2564 กลุ่มบรหิารงาน
กจิการ 



251 

ท่ี 
กิจกรรม/รายละเอียด
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ ตอบแทน 
ใช้สอย 

วสัด ุ
อ่ืน 
ๆ 

2. ขออนุมตัปิระชุม
คณะกรรมการ
ผูร้บัผดิชอบโครงการ 

   
ม.ิย. 2564 

 

ผูบ้รหิาร 

3. 3.1อบรมนกัเรยีน 
 - จดักจิกรรมเสรมิสรา้ง
ความรูแ้ละประสบการณ์ 
 - พฒันาความคดิจาก
บุคคลภายนอก พี ่เพือ่น
สู ่
กจิกรรม และงานอาชพี 

  
 

 ม.ิย. 2564 
– 

ม.ีค. 2565 
 
 

 

กลุ่มบรหิารงาน
กจิการนกัเรยีน 

 

3.2 พฒันาจติใจโดยใช้
สือ่  

 - ใหค้วามรู ้ 
 - นนัทนาการ 

   ส.ค. 2564  
– 

ม.ีค. 2565 

กลุ่มบรหิารงาน
กจิการ 

 
 

      

4 กจิกรรมสง่เสรมิทกัษะสู่ 
ความเป็นเลศิ 
ดา้นวชิาการ  
ดา้นกจิกรรม 

   ตลอดปี
การศกึษา 

กลุ่มบรหิารงาน
กจิการ 
กลุ่มบรหิารงาน
วชิาการ 

5 ประเมนิโครงการ - - - 25 ม.ีค. 
2565 

กลุ่มบรหิารงาน
กจิการ 

6 สรุป / รายงานโครงการ - - - 31 ม.ีค. 
2565 

กลุ่มบรหิารงาน
กจิการ 

หมายเหตุ :  ขอถวัจ่ายทุกรายการ 
 
5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
(ปริมาณ,คณุภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต  (Output) 
1. นกัเรยีน มพีฒันาการทุกดา้นเตม็ศกัยภาพ 

 
1. การตรวจเอกสาร 
 

 
1. แบบรายงานผลการ
ปฏบิตังิาน 
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ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
(ปริมาณ,คณุภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

2. ครปูฏบิตังิานบาทบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพ
และเกดิประสทิธผิล 

3. สถานศกึษามกีารจดัอ านวยความสะดวก เพือ่
พฒันาการผูเ้รยีนอย่างรอบดา้น 

 

ผลลพัธ ์ (Outcome) 
1. นกัเรยีนมพีฒันาการดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ จติใจ 

สงัคม และสตปัิญญาอย่างมคีุณภาพระดบัด ี
2. ครมูกีารจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ทีส่อดคลอ้ง

กบัหลกัสตูรการศกึษา และสามารถจดัประสบการณ์
การเรยีนรูท้ีห่ลากหลายไดอ้ย่างมคีุณภาพระดบัดี 

3. ครสูามารถจดัสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิการเรยีนรู้
ตลอดเวลาอย่างมคีุณภาพระดบัด ี

4. สถานศกึษาสามารถจดัสิง่จ าเป็น เอือ้ประโยชน์ต่อ
การพฒันาผูเ้รยีนใหม้พีฒันาการทุกดา้นสงูสุดตาม
ศกัยภาพอย่างมคีุณภาพในระดบัด ี

 
1. การสงัเกต 
2. การบนัทกึ 
3. การตรวจสอบ
เอกสาร หลกัฐาน 
ร่องรอยการ
ปฏบิตังิาน หรอื
ขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 

 
1. แบบสงัเกต
พฤตกิรรม / 
สภาพแวดลอ้ม
ภายในหอ้งเรยีน 

2. แบบบนัทกึ
พฒันาการ  

3. แบบบนัทกึ
พฤตกิรรม 

4. แบบบนัทกึผลหลงั
สอน 

 
 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

โรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา  จดัการศกึษาไดต้ามมาตรฐานทุกดา้น  
 
 
 

      ผูเ้สนอโครงการ                                                   ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 

ลงชื่อ         ธชษภร  วฒิุมานพ ลงชื่อ         กญัญพิ์ดา  จงคง 
                 (นางธชษภร  วุฒมิานพ)                             (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 
             หวัหน้างานกจิการนกัเรยีน        ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 
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ช่ือโครงการ :   3.3    วถิไีทยตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ช่ือกิจกรรม :                 3.3.2  พอเพยีงเพือ่เพยีงพอ 
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :           ขอ้ที ่ 1 , 6 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน  :  ขอ้ที ่ 1 , 5 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 3 
ลกัษณะของโครงการ :        โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
ฝ่ายบริหารท่ีรบัผิดชอบ :  บรหิารงานทัว่ไป       
ผู้รบัผิดชอบ :         1) ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป  2) ฝ่ายบรหิารงานวชิาการ 
ระยะเวลาด าเนินงาน :            มถิุนายน  2565  -  มนีาคม  2566 
งบประมาณ :            1,000 บาท  
.............................................................................................................................................................
....…. 
1.  หลกัการและเหตุผล 

เศรษฐกจิพอเพยีง เป็นปรชัญาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัทรงมพีระราชด ารสั ชีแ้นะแนวทาง
การด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย มาโดยตลอดรวมถึงการพฒันา และบริหารประเทศที่ตัง้อยู่บน
พืน้ฐานของทางสายกลาง ค านึงถงึความพอประมาณ ความมเีหตุผล การสรา้งภูมคิุม้กนัทีด่ใีนตวัตลอดจน
ใชค้วามรู ้ความรอบคอบและคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตดัสนิใจและการกระท า ซึง่โรงเรยีนบา้น
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เกาะวิทยา ได้เห็นความส าคญัของการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ พอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อสร้างความ
ตระหนักให้แก่บุคลากร นักเรียน ชุมชน ในการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
เพื่อให้ก้าวทนัต่อโลกยุคโลกาภวิฒัน์ โดยยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล มภีูมคิุ้มกนัพอควรต่อการมผีลกระทบอนัเกดิจากการเปลี่ยนแปลงภายนอก และภายในภายใต้
เงื่อนไขพื้นความรู้คู่คุณธรรมโดยบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน น าไปประยุกต์ ใช้ใน
ชวีติประจ าวนัโดยการเชื่อมโยงจากโรงเรยีนสู่ชุมชนใหฝั้งรากลกึภายในตนเองอย่างยัง่ยนืตลอดไป 

 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพือ่การจดักระบวนการเรยีนการสอน และบรหิารจดัการตามหลกัของปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

2.2 เพือ่สรา้งความตระหนกัในการจดัการเรยีนรู ้โดยสง่เสรมิบูรณาการการจดักจิกรรมการพฒันา
สูแ่หล่งเรยีนรู้ 

2.3 เพือ่นิเทศก ากบัตดิตาม การพฒันาการจดัการเรยีนรู ้การขบัเคลื่อนปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีงสูก่ารปฏบิตัอิย่างยัง่ยนื 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 ผลผลติ  (Outputs)     
1) นกัเรยีนมนีิสยัรกัการประหยดั ออมทรพัย ์อย่างสม ่าเสมอ 
2) นกัเรยีนมจีติส านึก ค่านิยม ตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
3) เพื่อส่งเสรมิใหค้รูจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีส่อดแทรกแนวปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง 
3.2 ผลลพัธ ์ (Outcomes)   

1) นกัเรยีนมกีารประหยดั ออมทรพัย ์เพิม่ขึน้รอ้ยละ 90 
2) นกัเรยีนมจีติส านึก ค่านิยมตามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง รอ้ยละ 90 
3) ครจูดักจิกรรมสอดแทรกแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง รอ้ยละ 90 
 

4. การด าเนินงาน 
โดยมรีายละเอยีดการใชจ่้ายดงัตารางต่อไปนี้ 

ท่ี 
กิจกรรม/รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ตอบ
แทน 
ใช้สอย 

วสัด ุ อ่ืนๆ 

1. กจิกรรมรูจ้กัตนเอง 
- บนัทกึรายบุคคล 
- บนัทกึความด ี

  
 

ม.ิย. 2563 
- 

ม.ีค. 2564 

นางธนรตัน์ พนู
พพิฒัน์ 
ครทูีป่รกึษา 
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ท่ี 
กิจกรรม/รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ตอบ
แทน 
ใช้สอย 

วสัด ุ อ่ืนๆ 

- ฝึกสมาธกิจิกรรมหน้าเสา
ธง   

2. กจิกรรมพอเพยีงเพือ่
เพยีงพอ 
2.1 การท าบญัชรีายรบั-
จ่าย 
2.2 เศรษฐน้ีอย (ธนาคาร
โรงเรยีน) 
2.3 ตลาดนดัพอเพยีง 

  

 

 นางธชษภร  วุฒิ
มานพ  
ครทูีป่รกึษา 

4. กจิกรรมสรา้งจติส านึกลด
พลงังาน 
- ปิดน ้า ปิดไฟ 
- สิง่ประดษิฐ์จากเศษวสัดุ 
- การใชก้ระดาษ 2 หน้า 
- ลดขยะ เพิม่รายได ้(ขยะ
ทองค า) 
- ปลูกตน้ไม ้

    นางกนกกาญจน์  
พลูพพิฒัน์ 

5. กจิกรรมสง่เสรมิอาชพี 
อนุรกัษ์  
ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 
- กจิกรรมชมรม 
- กจิกรรมนิทรรศการ 

 1,000  ตลอดปี
การศกึษา 

นางธนารตัน์  พนู
พพิฒัน์ 

6. กจิกรรมวถิไีทย 
- มารยาทยิม้ใส ไหวส้วย 
- ธรรมสุภาษติ 
- บรหิารจติ สมาธ ิ
- ชาวพุทธร่วมใจ 
- การละเล่น 
- ขนมไทย 

   ตลอดปี
การศกึษา 

นางกนกกาญจน์ พลู
พพิฒัน์ 
ครทูีป่รกึษา 

หมายเหตุ :  ขอถวัจ่ายทุกรายการ 
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5. งบประมาณ  
5.1 งบประมาณทัง้หมด  จ านวน  1,000  บาท 

1) จากเงนิงบอุดหนุนรายหวั  จ านวน  1,000  บาท 
5.2 การเบกิจ่าย  ตลอดปีการศกึษา 

 
6. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
(ปริมาณ,คณุภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต  (Output) 
1. นกัเรยีนมนีิสยัรกัการประหยดั ออมทรพัย ์

อย่างสม ่าเสมอ 
2. นกัเรยีนมจีติส านึก ค่านิยม ตามแนวปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง 
3. ครจูดักจิกรรมการเรยีนการสอนสอดแทรก

แนวของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
1. ตรวจสอบ 

 
2. สงัเกต  ตรวจสอบ 

 
3. ตรวจสอบ 

 
1. บญัชกีารรบั-จ่าย 

 
2. บญัชธีนาคาร 

 
3. แผนการจดัการ

เรยีนรู ้
ผลลพัธ ์ (Outcome) 
1. นกัเรยีนมกีารประหยดั ออมทรพัย ์เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 90 
2. นกัเรยีนมจีติส านึก ค่านิยม ตามแนวปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง 
3. ครจูดักจิกรรมสอดแทรกแนวปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง 

 
4 ตรวจสอบ 

 
5 ตรวจสอบ 

 
6 ตรวจสอบ 

 
1. บญัชกีารฝากออม 

 
2. บนัทกึการพฒันา

คุณลกัษณะ 
3. แผนการจดัการ

เรยีนรู ้
 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

7.1  การน าวถิชีวีติตามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง มาใชใ้นการด าเนินชวีติ 
 
 
 
      ผูเ้สนอโครงการ                                                    ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 

ลงชื่อ        ณัฐดนัย  สายวิจิตร                                 ลงชื่อ         กญัญพิ์ดา  จงคง                                 
            (นายณฐัดนยั  สายวจิติร)               (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 

            หวัหน้ากลุ่มบรหิารงานทัว่ไป          ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 
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งบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการวถิไีทยตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
กจิกรรมพอเพยีงเพือ่เพยีงพอ 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

ค่าวสัด ุ
     
     
รวมค่าวสัด ุ  
ค่าครภุณัฑ์ 
     
     
รวมค่าครภุณัฑ์  
ค่าใช้สอย (รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงบริการ  การรบัรอง  พิธีการ  เบีย้เล้ียง ฯลฯ) 
1 ค่าใชส้อยวสัดุ   1,000 
     
รวมค่าใช้สอย 1,000 

รวมทัง้ส้ิน 1,000 
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ช่ือโครงการ :    3.3    วถิไีทยตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง                      
ช่ือกิจกรรม :                          3.3.3  สรา้งจติส านึกลดพลงังาน 
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :  ขอ้ที ่ 1 , 5 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน  :  ขอ้ที ่ 1 , 5 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 3 
ลกัษณะของโครงการ :   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง      
ฝ่ายบริหารท่ีรบัผิดชอบ :  บรหิารงานทัว่ไป 
ผู้รบัผิดชอบ :           1) ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป  2) ฝ่ายบรหิารงานวชิาการ 
ระยะเวลาด าเนินงาน :           มถิุนายน  2565  -  มนีาคม  2566 
งบประมาณ :           1,000  บาท 
..........................................................................................................……………………………...........
................ 
1. หลกัการและเหตุผล 

พลงังานถอืเป็นสิง่ส าคญัมากสว่นหนึ่งของการใชช้วีติประจ าวนัของมนุษย ์หากมนุษยใ์ชพ้ลงังาน
อย่างไม่รู้จักคุณค่า อนาคตในภายภาคหน้าอาจจะไม่มีพลังงานใช้  ในขณะเดียวกันโรงเรียนหรือ
สถานศกึษา เป็นแหล่งผลติเยาวชนทีม่คีุณภาพและเพยีบพรอ้มทัง้ยงัเป็นศูนยร์วมความรูท้ีส่ามารถช่วย
พฒันาชุมชนได ้ ดงันัน้โรงเรยีนเปรยีบเสมอืนบ้านหลงัที่สองของนักเรยีน เป็นทัง้ทีพ่กัอาศยั เป็นแหล่ง
เรยีนรู ้การปรบัปรุง และพฒันาใหโ้รงเรยีนเป็นสถานทีท่ีป่ลอดภยั น่าอยู่ สะอาด สวยงาม ร่มรื่น ท าใหผู้้
พกัอาศยัมคีวามสุขและนักเรยีนได้เรียนรู้ด้านต่างๆ ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ ตามศกัยภาพของแต่ละ
บุคคล  ฝ่ายงานอาคารสถานที ่จงึไดจ้ดัท าโครงการขึน้ เพือ่รองรบัการจดัสภาพบรรยากาศสภาพแวดลอ้ม
ให้เอื้อต่อการจดัการเรยีนรู้ซึ่งในปี 2561 เพื่อให้เป็นโรงเรยีนต้นแบบพลงังานชุมชนและได้ตระหนักถงึ
การใหค้วามรูด้า้นลงังาน ดา้นการประหยดัพลงังาน  ดา้นการเรยีนรูเ้รื่องพลงังานทีส่ามารถน ามาทดแทน
พลงังานต่าง ๆ แก่นกัเรยีนและผูป้กครอง  
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2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพือ่สง่เสรมิใหน้กัเรยีนเป็นบุคคลตน้แบบดา้นพลงังาน 
2.2 เพือ่ใหโ้รงเรยีนเป็นโรงเรยีนต้นแบบพลงังานชุมชนอย่างมคีุณภาพ 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 ผลผลติ  (Outputs)    
1) นกัเรยีน  คร ูผูป้กครอง ตลอดถงึโรงเรยีนเป็นแบบพลงังานชุมชน โดยเน้นการสอน

ของคร ูและการจดัสถานทีเ่อต่อเรยีนรูข้องนกัเรยีนและชุมชน 
3.2 ผลลพัธ ์ (Outcomes)  

1) นกัเรยีนเป็นตน้แบบของมจีติส านึกในการอนุรกัษ์พลงังาน 
2) สภาพบรรยากาศ และสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในโรงเรยีน เอือ้ต่อโรงเรยีน

ตน้แบบ 
3) นกัเรยีน ผูป้กครอง  เป็นบุคคลตน้แบบในโรงเรยีนต้นแบบพลงังานชุมชน 
 

4. การด าเนินงาน 
โดยมรีายละเอยีดการใชจ่้ายดงัตารางต่อไปนี้ 

ท่ี 
กิจกรรม/รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ ตอบแทน 
ใช้สอย 

วสัด ุ อ่ืน ๆ 

1. เสนอโครงการเพือ่ขออนุมตั ิ    พ.ค. 2565 นางธชษภร  วุฒมิานพ 
2. ประชุมชีแ้จง ก าหนด

รายละเอยีดและแต่งตัง้
คณะกรรมการ 

   พ.ค. 2565 ผูบ้รหิารโรงเรยีน 

3. ด าเนินการตามโครงการ
ดงันี้       
 1. จดัหอ้งความรูพ้ลงังาน 
 2. จดัอบรมใหค้วามรูเ้รื่อง
พลงังาน การใชพ้ลงังาน
อย่างประหยดั 
 3. กจิกรรมรณรงคล์ด
พลงังานทีบ่า้นและที่
โรงเรยีน 

  
 
 
 

  
พ.ค.2565 
 – ม.ีค.2566 

 

 
นายณฐัดนัย  สาย
วจิติร 
นางธชษภร  วุฒมิานพ 
 
 

4. ประเมนิผล/รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 

   ม.ีค. 2566  



260 

หมายเหตุ :  ขอถวัจ่ายทุกรายการ 
 
5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
(ปริมาณ,คณุภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต  (Output) 
1. นกัเรยีน  คร ูผูป้กครอง ตลอดถงึโรงเรยีนเป็นแบบ

พลงังานชุมชน โดยเน้นการสอนของคร ูและการจดั
สถานทีเ่อต่อเรยีนรูข้องนกัเรยีนและชุมชน 

2. บรเิวณโรงเรยีน อาคารเรยีน อาคารประกอบ และ
อื่น ๆ มคีวามแขง็แรง มัน่คง ปลอดภยั สะอาด ร่ม
รื่น เอือ้ต่อการจดัการจดัใหเ้ป็นโรงเรยีนตน้แบบ และ
การจดัการเรยีนรูข้องชุมชน 

 
1. สงัเกต 
2. สอบถาม 

 
2. แบบส ารวจ 
3. แบบสอบถาม 
 

ผลลพัธ ์ (Outcome) 
1. สภาพบรรยากาศ และสภาพแวดลอ้มเอือ้ต่อการ

เรยีนรู ้
2. นกัเรยีนมจีติส านึก และมกีารประหยดัพลงังาน 
3. ชุมชน  ไดใ้ชป้ระโยชน์ในส่วนของการเป็นศูนยก์ลาง

ในการขบัเคลื่อนการประหยดัพลงังานในชุมชน 

 
3. สงัเกต 
4. สอบถาม 
 

 
4. แบบส ารวจ 
5. แบบสอบถาม 
 

 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

6.1 โรงเรยีนมสีภาพบรรยากาศ และสภาพแวดลอ้มทีด่ ีเอือ้ตอ่การเรยีนรู้ โนโรงเรยีนตน้แบบ 
6.2 นกัเรยีนเป็นนกัเรยีนตน้แบบในโรงเรยีนตน้แบบพลงังานชุมชนและมจีติส านึกในการ

ประหยดัพลงังาน 
6.3 ชุมชนรอบโรงเรยีน ไดใ้ชป้ระโยชน์ในโรงเรยีนต้นแบบพลงังาน 

 
 
 
      ผูเ้สนอโครงการ                                                    ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 

ลงชื่อ         ธชษภร  วฒิุมานพ                                 ลงชื่อ         กญัญพิ์ดา  จงคง                                 
            (นางธชษภร  วุฒมิานพ)               (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 

            ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 
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ช่ือโครงการ :   3.3   วถิไีทยตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง                      
ช่ือกิจกรรม :   3.3.4  สง่เสรมิอาชพี อนุรกัษ์ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :            ขอ้ที ่ 1 , 6 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน  :  ขอ้ที ่ 1 , 5 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 3 
ลกัษณะของโครงการ :           โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง    
ฝ่ายบริหารท่ีรบัผิดชอบ :  บรหิารงานทัว่ไป   
ผู้รบัผิดชอบ :   1) ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป  2) ฝ่ายบรหิารงานวชิาการ 
ระยะเวลาด าเนินงาน :  มถิุนายน  2565  -  มนีาคม  2566 
งบประมาณ :   2,000  บาท 
.............................................................................................................................................................
........ 
1. หลกัการและเหตุผล 

เศรษฐกจิพอเพยีง เป็นปรชัญาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัทรงมพีระราชด ารัส ชีแ้นะแนวทาง
การด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย มาโดยตลอดรวมถึงการพฒันา และบริหารประเทศที่ตัง้อยู่บน
พืน้ฐานของทางสายกลาง ค านึงถงึความพอประมาณ ความมเีหตุผล การสรา้งภูมคิุม้กนัทีด่ใีนตวัตลอดจน
ใชค้วามรู ้ความรอบคอบและคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตดัสนิใจและการกระท า ซึง่โรงเรยีนบา้น
เกาะวิทยา ได้เห็นความส าคญัของการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ พอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อสร้างความ
ตระหนักให้แก่บุคลากร นักเรียน ชุมชน ในการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
เพื่อให้ก้าวทนัต่อโลกยุคโลกาภวิฒัน์ โดยยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง ได้แก่  ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล มภีูมคิุ้มกนัพอควรต่อการมผีลกระทบอนัเกดิจากการเปลี่ยนแปลงภายนอก และภายในภายใต้
เงื่อนไขพื้นความรู้คู่คุณธรรมโดยบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน น าไปประยุกต์ ใช้ใน
ชวีติประจ าวนัโดยการเชื่อมโยงจากโรงเรยีนสู่ชุมชนใหฝั้งรากลกึภายในตนเองอย่างยัง่ยนืตลอดไป 
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2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพือ่การจดักระบวนการเรยีนการสอน และบรหิารจดัการตามหลกัของปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง 
2.2 เพือ่สรา้งความตระหนกัในการจดัการเรยีนรู ้โดยสง่เสรมิบูรณาการการจดักจิกรรมการพฒันา

สูแ่หล่งเรยีนรูภู้มปัิญญาทอ้งถิน่ 
2.3 เพือ่นิเทศก ากบัตดิตาม การพฒันาการจดัการเรยีนรู ้การขบัเคลื่อนปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีงสูก่ารปฏบิตัอิย่างยัง่ยนื 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 ผลผลติ  (Outputs)     

1) นกัเรยีนมนีิสยัรกัการประหยดั ออมทรพัย ์อย่างสม ่าเสมอ 
2) นกัเรยีนมจีติส านึก ค่านิยม ตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
3) เพือ่สง่เสรมิใหค้รจูดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีส่อดแทรกแนวปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง 
3.2 ผลลพัธ ์ (Outcomes)    

1) นกัเรยีนมกีารประหยดั ออมทรพัย ์เพิม่ขึน้รอ้ยละ 90 
2) นกัเรยีนมจีติส านึก ค่านิยมตามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง รอ้ยละ 90 
3) ครจูดักจิกรรมสอดแทรกแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง รอ้ยละ 90 
4) สนบัสนุนสง่เสรมิใหน้กัเรยีนมรีายได้ 
 

4. การด าเนินงาน 
โดยมรีายละเอยีดการใชจ่้ายดงัตารางต่อไปนี้ 

ท่ี 
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ตอบ
แทน 
ใช้สอย 

วสัด ุ อ่ืนๆ 

1. กจิกรรมรูจ้กัตนเอง 
- บนัทกึรายบุคคล 
- บนัทกึความด ี
- กจิกรรมหน้าเสาธง   

  
 

 

 
ม.ิย. 2565 

- 
ม.ีค. 2566 

นางกนกกาญจน์ 
 พลูพพิฒัน์ 
ครทูีป่รกึษา 

2. กจิกรรมพอเพยีงเพือ่เพยีงพอ 
2.1 การท าบญัชรีายรบั-จ่าย 
2.2 เศรษฐน้ีอย (ธนาคารขยะ
โรงเรยีน) 
2.3 ตลาดนดัพอเพยีง 

  

 

 นางสุภาวาด ี  
วุฒมิานพ  
ครทูีป่รกึษา 
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ท่ี 
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ตอบ
แทน 
ใช้สอย 

วสัด ุ อ่ืนๆ 

4. กจิกรรมสง่เสรมิอาชพี อนุรกัษ์  
ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 
- กจิกรรมผกัพอเพยีงใน
โรงเรยีนพอเพยีง   
- กจิกรรมเสรมิสรา้งอาชพี 
- กจิกรรมนิทรรศการ 
  งานวนัวชิาการกบัอาชพีใน
ทอ้งถิน่ 

 1,000  ตลอดปี
การศกึษา 

นางกนกกาญจน์   
พลูพพิฒัน์ 

หมายเหตุ :  ขอถวัจ่ายทุกรายการ 
5. งบประมาณ  

5.1 งบประมาณทัง้หมด  จ านวน  2,000  บาท 
1) จากเงนิงบอุดหนุนรายหวั  จ านวน  2,000  บาท 

5.2 การเบกิจ่าย  ตลอดปีการศกึษา 
 
6. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
(ปริมาณ,คณุภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต  (Output) 
1. นกัเรยีนมนีิสยัรกัการประหยดั ออมทรพัย ์

อย่างสม ่าเสมอ 
2. นกัเรยีนมจีติส านึก ค่านิยม ตามแนวปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง 
3. ครจูดักจิกรรมการเรยีนการสอนสอดแทรก

แนวของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
4. ตรวจสอบ 

 
5. สงัเกต  ตรวจสอบ 

 
6. ตรวจสอบ 

 
4. บญัชกีารรบั-จ่าย 

 
5. บญัชธีนาคาร 

 
6. แผนการจดัการ

เรยีนรู ้
ผลลพัธ ์ (Outcome) 
1. นกัเรยีนมกีารประหยดั ออมทรพัย ์เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 90 
2. นกัเรยีนมจีติส านึก ค่านิยม ตามแนวปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง 
3. ครจูดักจิกรรมสอดแทรกแนวปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง 

 
1. ตรวจสอบ 

 
2. ตรวจสอบ 

 
3. ตรวจสอบ 

 
4. บญัชกีารฝากออม 

 
5. บนัทกึการพฒันา

คุณลกัษณะ 
6. แผนการจดัการ

เรยีนรู ้
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

7.1 การน าวถิชีวีติตามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง มาใชใ้นการด าเนินชวีติ 
 
 
 
      ผูเ้สนอโครงการ                                                    ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 

ลงชื่อ        ณัฐดนัย  สายวิจิตร                                 ลงชื่อ         กญัญพิ์ดา  จงคง                                 
            (นายณฐัดนยั  สายวจิติร)               (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 

            หวัหน้ากลุ่มบรหิารงานทัว่ไป          ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 
ช่ือโครงการ :                  3.3    วถิไีทยตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ช่ือกิจกรรม :   3.3.5  สภานกัเรยีน 
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :           ขอ้ที ่ 1 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน  :  ขอ้ที ่ 6 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 3 
ลกัษณะของโครงการ :            โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง      
ฝ่ายบริหารท่ีรบัผิดชอบ :  บรหิารงานทัว่ไป    
ผู้รบัผิดชอบ :   นางธชษภร  วุฒมิานพ   
ระยะเวลาด าเนินงาน :  1  พฤษภาคม  2565  -  30  มนีาคม  2566 
งบประมาณ :   3,000  บาท 
.............................................................................................................................................................
........ 
1.  หลกัการและเหตุผล 

ประชาธปิไตยเป็นเรื่องที่มคีวามส าคญัอย่างยิง่ส าหรบัคนไทยทุกคน เพราะการด ารงชวีติตาม
วถิทีางการปกครองระบอบประชาธปิไตย  อนัมพีระมหากษตัรยิเ์ป็นประมุขนัน้เหมาะสมส าหรบัประเทศ
ไทย เป็นรปูแบบการปกครองทีเ่ปิดโอกาสใหป้ระชาชนทุกคนไดม้สีว่นร่วมในการปกครองประเทศ 

การปกครองในรูปแบบสภานักเรยีน  เป็นการฝึกใหน้ักเรยีนปกครองตนเอง  เป็นการส่งเสรมิให้
นักเรยีนมวีนิัยในตนเอง  เสรมิสรา้งวถิชีวีติประชาธปิไตยและฝึกฝนทกัษะในกระบวนการประชาธปิไตย  
น าไปสู่ความเป็นพลเมอืงที่มวีนิัย  ปกครองตนเองได้  รบัผดิชอบต่อส่วนรวม  ใช้ปัญญาและคุณธรรม
จรยิธรรมในการด ารงชวีติ  ท าใหส้งัคมอยู่ไดอ้ย่างสงบสุข 

 
2. วตัถปุระสงค ์

เพือ่ใหน้กัเรยีนเรยีนรูแ้ละเขา้ใจสาระส าคญัพืน้ฐานของการเลอืกตัง้  ตระหนกัถงึความส าคญัใน
การเขา้ไปมสีว่นร่วมในกจิกรรมของโรงเรยีนและเหน็คุณค่าในการพฒันาตนเป็นพลเมอืงดขีองสงัคม 
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3. เป้าหมาย 

3.1 ผลผลติ  (Outputs)   
1) นกัเรยีนไดฝึ้กทกัษะกระบวนการประชาธปิไตย การสรุปแนวคดิ เชื่อมโยงกบัชวีติจรงิ

ตามระบบประชาธปิไตย 
2) นกัเรยีนเหน็ความส าคญัต่อการอยู่ร่วมกนัในสงัคมประชาธปิไตยตามวถิี

ประชาธปิไตยและวถิชีวีติแบบพอเพยีง 
3.2  ผลลพัธ ์ (Outcomes)   

1) นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1-6  ทุกคนไดใ้ชส้ทิธเิลอืกตัง้สภานกัเรยีน  100% 
2) โรงเรยีนมสีภานกัเรยีนจ านวน  30  คน  มจีติอาสารวมปฏบิตักิจิกรรมต่าง ๆ  ของ

โรงเรยีน 
3) นกัเรยีนทุกคนไดร้บัการเสรมิสรา้งวนิัยนกัเรยีนร่วมก าหนดขอ้ตกลง เคารพในสทิธิ ์

ของผูอ้ื่น ปลูกฝังสามคัคธีรรม ยดึมัน่ในฆราวาสธรรมและใชปั้ญญาธรรมดว้ยการ
ด าเนินชวีติ 

4) นกัเรยีนมสีว่นร่วมกบัจติอาสาสาธารณะต่อโรงเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ  99% 
 

4. การด าเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ 
โดยมรีายละเอยีดการใชจ่้ายดงัตารางต่อไปนี้ 

ท่ี 
กิจกรรม/รายละเอียด
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ ตอบแทน 
ใช้สอย 

วสัด ุ อ่ืน ๆ 

1. กจิกรรมที ่1 เตรยีมการ
เลอืกตัง้และจดัอุปกรณ์
หอ้งเรยีนประชาธปิไตย 

 
- 

 
พ.ค.- ม.ิย. 
2564 

นางธชษภร  วุฒมิานพ 
คณะกรรมการตาม
ค าสัง่ 

2. กจิกรรมที ่ 2      
- กจิกรรมคดัสรร 
กรรมการนกัเรยีน 
- กจิกรรมเลอืกตัง้ 
(ประธานนกัเรยีน) 
- กจิกรรมเลอืกตัง้ 
กรรมการนกัเรยีน 

 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 

 

 
ม.ิย. 2564 

 
ม.ิย. 2564 

 
ก.พ. 2564 

นางธชษภร  วุฒมิานพ 
คณะกรรมการตาม
ค าสัง่ 
 

3. กจิกรรมที ่ 3   
- กจิกรรมประชุมระเบยีบ
วนิยันกัเรยีน 

 -  ม.ิย. 2564 
–    

ก.พ. 2565 

นางธชษภร  วุฒมิานพ 
คณะกรรมการตาม
ค าสัง่ 
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ท่ี 
กิจกรรม/รายละเอียด
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ ตอบแทน 
ใช้สอย 

วสัด ุ อ่ืน ๆ 

 - กจิกรรมประชุมสภา
นกัเรยีน เทอมละ 1 ครัง้ 

ม.ิย.2564 , 
พ.ย. 2564 

4 กจิกรรมที ่ 4   
อบรมคณะกรรมการ
นกัเรยีน 

3,000   ส.ค. 2564 
 

นางธชษภร  วุฒมิานพ 
คณะกรรมการตาม
ค าสัง่ 

4. กจิกรรมที ่ 5  
- กจิกรรมมอบเกยีรตบิตัร
คณะกรรมการนกัเรยีน  
และรางวลัดเีด่นนกัเรยีน
ท าความด ี

 
 
 
 

-  ประชุม
ผูป้กครอง

ภาคเรยีนที ่2 

นางธชษภร  วุฒมิานพ 
คณะกรรมการตาม
ค าสัง่ 
 

5. รายงานสรุปผลโครงการ  -  30 ม.ีค 2565 นางธชษภร  วุฒมิานพ 
คณะกรรมการตาม
ค าสัง่ 

หมายเหตุ :  ขอถวัจ่ายทุกรายการ 
 
5. งบประมาณ   

5.1 งบประมาณทัง้หมด  จ านวน  3,000  บาท 
1) จากงบเงนิอุดหนุนรายหวั  จ านวน  3,000  บาท 

5.2 การเบกิจ่าย  - ภาคเรยีนที ่ 1  จ านวน  3,000  บาท 
    - ภาคเรยีนที ่ 2  จ านวน  -  บาท 
 
5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
(ปริมาณ,คณุภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต  (Output) 
1. นกัเรยีนใชส้ทิธเิลอืกตัง้ตามหน้าทีพ่ลเมอืงดี

ของสงัคมตามระบบประชาธปิไตย 
2. นกัเรยีนมรีะเบยีบวนิยั  ปฏบิตัติามกฎเกณฑ์

ของสงัคมและระเบยีบของสถานศกึษา 

 
1. สงัเกต  สอบถาม 

 
2. สงัเกต  สอบถาม 

 
1. แบบสอบถาม 

 
2. แบบสอบถาม 
 

ผลลพัธ ์ (Outcome)   
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6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา เรยีนรูป้ระชาธปิไตยจากสถานการณ์ทีเ่ป็นจรงิ เขา้ใจกตกิาใน
การอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข 

 
 
 

                 ผูเ้สนอโครงการ                                                         ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 

ลงชื่อ     ธชษภร    วฒิุมานพ    ลงชื่อ        กญัญพิ์ดา  จงคง 
             (นางธชษภร  วุฒมิานพ)                                        (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 
             งานกจิการนกัเรยีน             ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะ
วทิยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ไดส้ภานกัเรยีนจ านวน 30   คน  ปฏบิตัิ
กจิกรรมสภานกัเรยีน  ร่วมประชุมตกลง
กฎระเบยีบของโรงเรยีนตลอดจนท าหน้าที่
ตลอดปีการศกึษา 
2.นกัเรยีนชัน้  ม.1 – ม.6  ไดใ้ชส้ทิธ ิ
3.เลอืกตัง้สภานกัเรยีน  คดิเป็นรอ้ยละ  
100% 

3 นกัเรยีนมจีติสาธารณะ  คดิเป็นรอ้ยละ  
99% 

1. ประกาศผลการ
เลอืกตัง้ 

 
 
2. สงัเกต  สอบถาม 

 
3. สงัเกต  สอบถาม 

1. แบบรายงานผล
การเลอืกตัง้ 
 

2. แบบสอบถาม 
 

3. แบบสอบถาม 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการวถิไีทยตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
กจิกรรมสภานกัเรยีน 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

ค่าวสัด ุ
1 ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วทิยากร และ

คณะกรรมการ นร. 
1,000  1,000 

 
 

  
 

รวมค่าวสัด ุ 1,000 
ค่าครภุณัฑ์ 
     
     
รวมค่าครภุณัฑ์  
ค่าใช้สอย (รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงบริการ  การรบัรอง  พิธีการ  เบีย้เล้ียง ฯลฯ) 
1 ค่าตอบแทนวทิยากร 2,000  2,000 
     
รวมค่าใช้สอย 2,000 

รวมทัง้ส้ิน 3,000 
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ช่ือโครงการ :   3.3    วถิไีทยตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ช่ือกิจกรรม :    3.3.6  หนึ่งโรงเรยีนหน่ึงอาชพี (ขนมสรา้งรายได)้ 
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. :  ขอ้ที ่ 1 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน  :  ขอ้ที ่6 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่ 3 
ลกัษณะของโครงการ :   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง      
กลุ่มบริหารท่ีรบัผิดชอบ : บรหิารงานวชิาการ 
ผู้รบัผิดชอบ :   นางอคัคเอือ้  ปรชีาวาท 
ระยะเวลาด าเนินการ :   16  พฤษภาคม  2565  -  31  มนีาคม  2566 
งบประมาณ :   1,500 บาท 
.............................................................................................................................................................
........ 
1. หลกัการและเหตุผล 

“การหารายได้ระหว่างเรยีน” เป็นหนึ่งกจิกรรมที่นักเรยีนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ เนื่องจากเป็น 
กจิกรรมที่ดีท าให้นักเรยีนได้รู้จกัใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้รบัประสบการณ์จรงิ มรีายได้ระหว่าง
เรยีนเพื่อช่วย แบ่งเบาภาระให้แก่ครอบครวั และยงัท าให้เห็นคุณค่าของเงนิอกีด้วย ทางโรงเรยีนบ้าน
เกาะวทิยา  จงึได้จดัโครงการว๔ิไทยตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง ในกจิกรรมหนึ่งโรงเรยีนหนึ่ง
อ า ชี พ  ( ข น ม ส ร้ า ง ร า ย ไ ด้ )   
ขึน้ เนื่องจาก เลง็เหน็ถงึประโยชน์ขา้งต้น และสอดคลอ้งกบัแนวพระราชด ารเิศรษฐกจิพอเพยีงทีเ่น้นให้
ทุกคนด าเนินชวีติดว้ยความ อดทน ความเพยีร มสีต ิปัญญา และความรอบคอบ เพื่อใหส้มดุลและพรอ้ม
ต่อการรองรบัการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ และกวา้งขวางทัง้ดา้นวตัถุสงัคม สิง่แวดลอ้ม และวฒันธรรม
จากโลกภายนอกไดเ้ป็นอย่างด ี 

 
2. วตัถปุระสงค ์ 

2.1 เพือ่สง่เสรมิทกัษะในการประกอบอาชพี  
2.2 เพือ่สง่เสรมิใหน้กัเรยีนรูจ้กัใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์  
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2.3 เพือ่สง่เสรมิใหน้กัเรยีนมรีายไดร้ะหว่างเรยีนและแบ่งเบาภาระใหแ้ก่ครอบครวั 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 ผลผลติ/ดา้นปรมิาณ  
1) นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 - 6 ฝึกการประกอบอาชพี ตลอดปีการศกึษา  

3.2 ผลลพัธ/์ดา้นคุณภาพ  
1) นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-6 มแีนวทางในการประกอบอาชพี  
2) นกัเรยีนใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์  
3) นกัเรยีนมรีายไดร้ะหว่างเรยีน 

4. กิจกรรม/วิธีด าเนินการและงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 
ผู้รบัผิดชอ

บ 
อดุหนุน อ่ืน ๆ 

1 ขออนุมตัโิครงการ - - 15 พ.ค. 65 ครอูคัคเอือ้ 
ปรชีาวาท 2 จดัการเรยีนการสอนเชงิปฏบิตักิาร ”การท า

ขนมเพือ่สรา้งรายได”้ 
ตัง้แต่ขัน้เริม่ จนถงึขัน้บรรจุผลติภณัฑเ์พือ่
จ าหน่าย 

1,500 - พ.ค.-ก.ค.2565 

3 จดัสง่ขนมขาย ณ สหกรณ์โรงเรยีน   ตลอดปีการศกึษา 
4 นกัเรยีนจดัท าบญัช ีรายรยั รายจ่าย  - - ตลอดภาคเรยีน 
5 ประเมนิผลและสรุปผลการท าโครงการ - - 1-5 ม.ีค. 66 
6 จดัท ารายงานสรุปผลการจดัท าโครงการ - - 6-10 ม.ีค. 66 
 รวม 1,500 -  

 
5. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
ค่า

เป้าหมาย
ตวัช้ีวดั 

วิธีการวดัและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ใน
การประเมิน 

1.รอ้ยละของผูเ้รยีนมสีว่นร่วมในการท าขนม 80 สงัเกต แบบสงัเกต 
2.รอ้ยละของผูเ้รยีนมคีวามสนใจในการท าขนม
ขาย 

80 สอบถามความพอใจ แบบสอบถาม 

3.รอ้ยละของผูเ้รยีนเขา้ใจและสามารถท าขนมที่
ชอบและสามารถน าขนมทีไ่ดท้ ามาจ าหน่ายเพือ่
หารายได ้

80 สมัภาษณ์ แบบสมัภาษณ์ 
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4.รายไดจ้ากการขายผลผลติ ก าไร จ านวนผลผลติ บญัชรีายรบั–
รายจ่าย 

 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

นกัเรยีนไดศ้กึษาและสามารถท าขนมเพือ่ต าหน่ายไดแ้ละปุ๋ยหมกัทีไ่ด้สามารถน าไปใชใ้นกจิกรรม
การปลูกตน้ของโรงเรยีนลดและแกปั้ญหาปรมิาณใบไมข้องโรงเรยีน ลดมลพษิและบรรจุถุงจ าหน่ายได้ 

 
 

                      ผูเ้สนอโครงการ                                                  ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 

ลงชื่อ        อคัคเอ้ือ  ปรีชาวาท ลงชื่อ        กญัญพิ์ดา  จงคง                                                     
            (นางอคัคเอือ้  ปรชีาวาท)             (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 

                 ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 
แบบประมาณการใช้จ่าย 

โครงการวถิไีทยตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  
กจิกรรมหนึ่งโรงเรยีนหนึ่งอาชพี (ขนมสรา้งรายได)้  

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

ค่าวสัด ุ
1 วสัดุท าขนม   1,000 
2 อุปกรณ์ท าขนม   500 
     
ค่าวสัด ุ 1,500 
ค่าครภุณัฑ์ 
     
     
     
รวมค่าครภุณัฑ์  
ค่าใช้สอย (รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงบริการ  การรบัรอง  พิธีการ  เบีย้เล้ียง ฯลฯ) 
     
     
     
รวมค่าใช้สอย  

รวมทัง้ส้ิน 1,500 
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บทท่ี  5 
การก ากบั ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

 
1. การก ากบั ควบคมุการใช้งบประมาณ 

1.1 ผูร้บัผดิชอบโครงการ เสนอบนัทกึขอ้ความเพือ่ขอใชง้บประมาณทีผ่่านการอนุมตัแิลว้ต่องาน
นโยบายแผนงานและจดัสรรงบประมาณ เสนอต่อผูบ้รหิารเพือ่อนุมตักิารใชง้บประมาณ 

1.2 งานนโยบาย แผนงานและจดัสรรงบประมาณ  ท าบนัทกึรายงานขอใชง้บประมาณของงาน/
โครงการ เพือ่เป็นขอ้มลูสารสนเทศส าหรบัการสรุปรายงานการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

1.3 งานนโยบาย แผนงานและจดัสรรงบประมาณ  จดัท าบันทึกการใช้เงินงบประมาณของ
หน่วยงานผูร้บัผดิชอบงาน/โครงการ  

 
2. การนิเทศติดตาม 

2.1 ฝ่ายบรหิาร หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู ้และหวัหน้างานตดิตามการปฏบิตัติามงาน/โครงการ
และใหก้ าลงัใจในการปฏบิตังิาน 

2.2 หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หวัหน้างานหรือผู้รบัผดิชอบงาน/โครงการ รายงานผลการ
ด าเนินงานตามงาน/โครงการโดยสรุปผลการด าเนินงานตามแบบฟอรม์หรอืรูปเล่มอย่างน้อย 3 เล่ม  และ
น าเกบ็ไวท้ีง่านระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา 1 เล่ม 

2.3 งานนโยบาย แผนงาน และจดัสรรงบประมาณ ประสานงานกบังานพสัดุและสนิทรพัย์จดัท า
รายงานและสรุปผลการด าเนินงานตลอดปีการศกึษา 

 
3. การประเมินผล 
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3.1 จดัตัง้คณะกรรมการด าเนินการวางแผนการประเมนิผลงาน/โครงการ 
3.2 ก าหนดวธิกีารประเมนิ และระยะเวลาการประเมนิ 
3.3 จดัท าเอกสารแผนการประเมนิ 
3.4 เสนอผูบ้รหิารขออนุมตัแิผนการประเมนิ 
3.5 ด าเนินการประเมนิตามแผน 
3.6 สรุปและรายงานผลการประเมนิ 

 
4. การจดัท ารายงานประจ าปี 

4.1 รายงานผลการปฏบิตังิานในรอบปี โดยเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายทีก่ าหนดไวต้ามแผนปฏบิตัิ
การ 

4.2 รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการ 
4.3 รายงานสภาพปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงาน 

 

           บันทึกข้อความ                           

ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
ที่  ศธ ๐4307.60/                          วันที่     
เร่ือง  ขออนุญาตดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2565  

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 

                ด้วยข้าพเจ้า…....................................... ......................…. ตำแหน่ง………..........................………..
มีความประสงค์จะขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการที่.......... โครงการ...............................................................  
กิจกรรมที่.......... กิจกรรม..................................................................... ... จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
............................บาท (..............................................................................) ดังท่ีแนบมาพร้อมนี้ เพ่ือดำเนินการ
และพัฒนาในส่วนรับผิดชอบ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติใช้เงินจำนวน.....................บาท (.................................) 
เมื่อใช้ครั้งแล้ว โครงการ/กิจกรรมเหลือเงินจำนวน................................บาท (......................................................)  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา   
 

 
    ลงชื่อ 
    (............................................) 
                ตำแหน่ง ....................................................... 
 
ความเหน็หวัหน้ากลุ่มบรหิารงาน
............................... 
    เหน็สมควรอนุมตั ิ   ไม่สมควรอนุมตั ิ

ความเหน็หวัหน้างานแผนงาน 
โครงการ/กจิกรรม   มใีนแผน   ไม่
มใีนแผน  
ด าเนินการ       ได ้   ไมไ่ด ้          

แบบ ผ. 10 
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เนื่องจาก……................................…………………
………. 
 
  ลงชื่อ      
  (………………….…..………………..………….) 
หวัหน้ากลุ่มบรหิารงาน....................................... 

วนัที.่....................................... 

โรงเรยีนไดจ้ดัสรรเงนิงบประมาณตามโครงการ/กจิกรรม  
นี้   
  อุดหนุนรายหวั.................................
บาท 
  กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน..........................
บาท 
  รายไดส้ถานศกึษา.................................
บาท 
  อื่น ๆ ....................................................
บาท 
ใชม้าแลว้
..................................................................บาท 
ขออนุมตัคิรัง้ที.่.........เป็นเงนิ....................................
บาท      คงเหลอื
...................…………………………………………..
บาท 
 
  ลงชื่อ      

(นางธชษภร  วุฒมิานพ) 
หวัหน้างานแผนงาน 

วนัที.่....................................... 
 

ความเหน็หวัหน้างานพสัดุ 
    เหน็สมควรอนุมตั ิ   ไม่สมควรอนุมตั ิ
เนื่องจาก……................................…………………
………. 
 
  ลงชื่อ      

(นางองิอร  นาคศูนย)์ 
 หวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ 

วนัที.่....................................... 
 

ความเหน็หวัหน้ากลุ่มบรหิารงานงบประมาณ              
    เหน็สมควรอนุมตั ิ   ไม่สมควรอนุมตั ิ
เนื่องจาก……................................…………………
………. 
 
  ลงชื่อ      

  (นางสาวชฎารตัน์  ชวิหากาญจน์) 
หวัหน้ากลุ่มบรหิารงานงบประมาณ 
วนัที.่....................................... 

ความเหน็ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
    อนุมตั ิ     ไม่อนุมตั ิ
เนื่องจาก……............................................................................................................................……………
……………. 
 
  ลงชื่อ      
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  (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 
วนัที.่....................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบขออนุญาตด าเนินการจดักิจกรรมตามโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา  2565 

โรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา  อ าเภอพรหมครี ี จงัหวดันครศรธีรรมราช  80320 
วนัที.่..........เดอืน.....................พ.ศ. .......... 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม  
…..............................................................................................................................
...........     

     มใีนแผน    ไม่มใีนแผน         
      

วตัถปุระสงค ์ (มใีนโครงการ) 
 1. 
..................................................................................................................................................................... 
 2. 
..................................................................................................................................................................... 
 3. 
..................................................................................................................................................................... 

แบบ ผ. 11 
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 4. 
..................................................................................................................................................................... 
 5. 
..................................................................................................................................................................... 
 
เป้าหมาย 
 1. 
..................................................................................................................................................................... 
  2. 
............................................................................................................................. ........................................ 
 3. 
..................................................................................................................................................................... 
 4. 
..................................................................................................................................................................... 
 5. 
..................................................................................................................................................................... 
 
วนัเวลาท่ีด าเนินการ  

..........................................................................................................................................

............. 
 
งบประมาณ  ทีไ่ดร้บัอนุมตั…ิ….....................…บาท ทีไ่ดด้ าเนินการแลว้……............…บาท  
                 ขอด าเนนิการครัง้นี้……............…บาท คงเหลอื.......................................บาท  
 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ  

..........................................................................................................................................

............ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
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ประมาณการค่าใชจ่้ายตาม
โครงการ…..................................................................................................................

.. 
 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
ราคา/หน่วย 

( บาท ) 
จ านวน 
หน่วย 

รวม 
( บาท ) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวมทัง้ส้ิน    
 
 
 
      ลงชื่อ 
          (…............................................…) 
                                                         ต าแหน่ง  ...................................................  

                    ผูป้ระมาณการ 
 
 

แบบรายงานผลและการประเมินโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2565 
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1. ช่ือโครงการ 
...................................................................................................................................................... 
   ชื่อกจิกรรม 
........................................................................................................................................................ 

1.1 หน่วยงานผูร้บัผดิชอบ (กลุ่ม/สาระ/
งาน)........................................................................................... 

1.2 สนองมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มาตรฐานที.่..................... ตวัชีว้ดั
........................................... 

1.3 สนองกลยุทธห์ลกัของโรงเรยีน ขอ้ที ่
................................................................................................ 

2. วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
      2.1 

.......................................................................................................................................................

.... 
2.2 

........................................................................................................................................................... 
      2.3 

.......................................................................................................................................................

.... 
2.4 
.................................................................................................................................................
.......... 

      2.5 
.......................................................................................................................................................
.... 

3. คณะกรรมการ/เจ้าหน้าท่ี/ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
3.1 ................................................................................................... หวัหน้า 
3.2 ..................................................................................................... กรรมการ 
3.3 ..................................................................................................... กรรมการ 
3.4 ...................................................................................................... กรรมการ 
3.5 ..................................................................................................... กรรมการและ

เลขานุการ 

4. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
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.................................................................................................................................................

................. 

5. สถานท่ีด าเนินโครงการ 
.................................................................................................................................................
................. 

6. ลกัษณะโครงการ/งาน/กิจกรรม 
(   ) การฝึกอบรม (   ) การประชุมสมัมนา  (   ) การจดันิทรรศการ 
(   ) การศกึษาดงูาน (   ) การพฒันาศกัยภาพนกัเรยีน (   ) การพฒันาการเรยีนการ
สอน 
(   ) การอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรม (   ) อื่นๆ.......................................................... 

7. งบประมาณ รายรบัและค่าใช้จ่าย 
     รายรบัโครงการ / กจิกรรมทีไ่ดร้บัอนุมตัิ จ านวนเงนิ………………………บาท 

      ทีใ่ชจ่้ายจรงิ   จ านวนเงนิ……………………….บาท 
     รายจ่ายโครงการ / กจิกรรมทัง้หมด 

1. ค่าตอบแทน จ านวนเงนิ……………………………………….บาท 
2. ค่าใชส้อย จ านวนเงนิ……………………………………….บาท 
3. ค่าวสัดุ    จ านวนเงนิ……………………………………….บาท 
4. ค่าใชจ่้ายอื่นๆ  จ านวนเงนิ……………………………………….บาท 

8. ความส าเรจ็ของการด าเนินงาน 
8.1 เปรยีบเทยีบกบัวตัถุประสงค ์
(   ) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงค ์(รอ้ยละ 80 ขึน้ไป)  
(   ) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงค ์(รอ้ยละ 60 – รอ้ยละ 70)   
(   ) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงค ์(ต ่ากว่ารอ้ยละ 60) 
8.2 เปรยีบเทยีบกบัเป้าหมาย 
(   ) สงูกว่าเป้าหมายเพราะ     
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................. 
(   ) ตามเป้าหมาย (รอ้ยละ 80 ขึน้ไป)  
(   ) รอ้ยละ 60 – รอ้ยละ 79 ของเป้าหมาย 
(   ) ต ่ากว่ารอ้ยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ปัญหาและอปุสรรค 
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.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................. 

10. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................. 

11. งานท่ีจะด าเนินต่อหลงัจากการด าเนินตามโครงการ 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................. 

12. ความคิดเหน็ของ หวัหน้าโครงการ / ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................. 
 

     ลงชื่อ 
                (............................................................) 

                               ผูร้ายงาน 
                     วนัที ่........... เดอืน .....................พ.ศ
............. 

13. ความคิดเหน็ของหวัหน้างาน/หวัหน้าสาระ 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
............................ 
 
 

     ลงชื่อ 
                (............................................................) 

                               ผูร้ายงาน 
                     วนัที ่........... เดอืน .....................พ.ศ
............. 
 

14. ความคิดเหน็ของฝ่าย 
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.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

............................ 
 
 
                                                          ลงชื่อ 
                                                                            
(............................................................) 
                                        ผูร้ายงาน 
                               วนัที ่........... เดอืน .....................พ.ศ
............. 

 
15.  ความคิดเหน็ของผู้อ านวยการโรงเรียน 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

............................ 
 

 
ลงชื่อ 
                 (นางกญัญ์พดิา  จงคง) 
          ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา 
              ผูร้บัรายงาน  

              วนัที ่........... เดอืน ............................พ.ศ
........... 
 

หมายเหตุ     ขอความกรุณาจากผู้รบัผดิชอบ / หวัหน้าโครงการทุกท่าน กรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มให้
ครบถ้วนถูกต้อง ชดัเจน และบนัทึกข้อมูลลงในแผ่นซีดี  เพื่อจดัส่งทัง้ในรูปแบบเอกสารและซีดีที่งาน
แผนงานต่อไป      จกัขอบคุณเป็นอย่างสงู 
หลกัฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ 
 1) แบบรายงานผลและการประเมนิโครงการ (ตามแบบฟอรม์ของงานแผนงาน) 
 2) ภาพประกอบการจดัโครงการ / กจิกรรม 
 3) หนงัสอืขออนุมตัจิดัโครงการ 
 4) รายละเอยีดโครงการ / กจิกรรม 
 5) ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6) รายชื่อผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
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 7) จดหมายเชญิวทิยากร (ถ้าม)ี 
 8) รายงานการประชุม (ถา้ม)ี 
 9) ก าหนดการ (ถา้ม)ี 
 10) เอกสาร / หลกัฐานการเผยแพร่ความรู ้(ถา้ม)ี 
 11) เอกสาร / หลกัฐานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ระบุ........................... 

 
หมายเหตุ   1) ทุกโครงการควรมหีลกัฐานล าดบัที ่1-6 
               2) กรรทีีม่กีจิกรรมรวมย่อยหลายกจิกรรม / หลายครัง้ / หลายรุ่น ใน 1 โครงการใหญ่ ขอ
จดัท ารายงานผลโดยระบุใหช้ดัเจนทุกกจิกรรม 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

คำสั่งโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 
ที ่ 017/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา  2565 
--------------------------------------------------------------------- 

 ด้วยโรงเร ียนบ้านเกาะวิทยา  ตระหนักถึงการจัดทำแผนปฏิบัต ิการว่าเป็นสิ ่งสำคัญ  
และจำเป็นอย่างยิ ่งของสถานศึกษา ซึ ่งใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการในทุก  ๆ ด้านของสถานศึกษา  
จึงกำหนดจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา  2565  ในวันที ่  9  -  12  พฤษภาคม  2565   
เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ และจุดเน้นของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบ ียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๒๗  ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา และคำสั ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  ที ่  1120/2560  เรื ่อง  
การมอบอำนาจเกี ่ยวกับลูกจ้างชั ่วคราว  โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา  จึงแต่งตั ้งคณะกรรมการจัดทำแผน  
ปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา  2565  ดังต่อไปนี้ 

 
 ๑.  คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าที่  
 1.1 อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 1.2 แนะนำ ให้คำปรึกษา ประสานงาน ติดตามแก้ไขปัญหาตลอดการดำเนินการ 
ประกอบด้วย 
 1.  นางกัญญ์พิดา จงคง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวชฎารัตน์    ชิวหากาญจน์ คร ู กรรมการ 
 3.  นายณัฐดนัย สายวิจิตร คร ู กรรมการ 
 4.  นางอิงอร นาคศูนย์ คร ู กรรมการ 
 5.  นางพัชรี ภูนฤมิต คร ู กรรมการ 
 6.  นางธชษภร วุฒิมานพ คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 
 2.  คณะกรรมการดำเนินการ  มีหน้าที ่ 
 2.1 วิเคราะห์สภาพปัญหา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียน  
 2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา  2565 
ประกอบด้วย 
 1.  นางกัญญ์พิดา จงคง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวชฎารัตน์    ชิวหากาญจน์ คร ู กรรมการ 
 3.  นายณัฐดนัย สายวิจิตร คร ู กรรมการ 
 
 4.  นางอิงอร นาคศูนย์ คร ู กรรมการ 
 5.  นางพัชรี ภูนฤมิต คร ู กรรมการ 
 6.  นางพวงทิพย์   ประจุคมน์ผล คร ู กรรมการ 
 7.  นางสาวธัญญานุช อุปนันท์ คร ู กรรมการ 
 8.  นางขวัญเรือน มุขดาร์ คร ู กรรมการ 
 9.  นางธนารัตน์   พูนพิพัฒน์ คร ู กรรมการ 
 10.  นางกมลรัตน์  ไชยสุภา คร ู กรรมการ 
 11.  นางกนกกาญจน์ พูลพิพัฒน์ คร ู กรรมการ 
 12.  นางอัคคเอ้ือ  ปรีชาวาท คร ู กรรมการ 
 13.  นายณัฏฐ์ภเสฐ ควรรำพึง ครูธุรการโรงเรียน กรรมการ 
 14.  นางธชษภร วุฒิมานพ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
 
 3.  คณะกรรมการฝ่ายจดัพิมพ์ และจัดทำรูปเล่ม  มีหน้าที่ 
 3.1 ออกแบบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา  2565 

/4.  นางอิงอร...
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 3.2 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลที ่ได้จากการร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
         และภายในของโรงเรียน 
 3.4 จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม 
 3.5 สรุปรายงานเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
ประกอบด้วย 

1.  นางธชษภร วุฒิมานพ คร ู ประธานกรรมการ 
2.  นางพัชรี ภูนฤมิต คร ู กรรมการ 

 3.  นางสาวชฎารัตน์    ชิวหากาญจน์ คร ู กรรมการ 
 4.  นายณัฏฐ์ภเสฐ ควรรำพึง ครูธุรการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 

 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อย่างเต็มความรู้
ความสามารถ  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและเกิดผลดีต่อทางราชการ 

 สั่ง  ณ  วันที่  5  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

             (นางกัญญ์พิดา  จงคง) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 
 
 
 
 
 
 

 


