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ค าน า 
                แผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษาฉบับนี้  จัดท าขึ้นตามแนวแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 
2562-2565 (แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี) เพ่ือใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาการศึกษาและการด าเนินงาน ต่างๆ 
ของโรงเรียน  อาศัยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายตลอดจนผู้ที่ มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย  ต้ังแต่การศึกษา 
บริบท วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามมาตรฐานปัญหาและอุปสรรคในปีที่ผ่านมา ฯลฯ แล้ว
น ามาร่วมกันจัดท าโครงการ ก าหนดกิจกรรม เพ่ือด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา ของโรงเรียน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามพันธกิจ เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ ที่วางไว้ หวังว่าผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ายจะ
ได้ตระหนักและน าแผนงาน โครงการที่ก าหนดไว้ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
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สารบัญ 
            
                     หน้า 
ค าน า 
บทท่ี 1   สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 
 - ประวัติโรงเรียน  

- ข้อมูลทั่วไป          
 - ตราประจ าโรงเรียน สีประจ าโรงเรียน คติพจน์ ปรัชญา  
 - โครงสร้างการบริหาร  
 - ผลการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakehoalders Analysis)  
 - ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
 - สรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายนอก 
บทท่ี  2  ทิศทางการพัฒนาของโรงเรียนบ้านนาสาร 
 - วิสัยทัศน์ (Vision) 
 - ภารกิจตามกฎหมายภารกิจประจ า/บทบาทหน้าที่ 
 - ประเด็นส าคัญวิสัยทัศน์ 
 - พันธกิจ (Mission) 
 - เป้าประสงค์ (Goal) 
 - กลยุทธ์ (Strategy) 
บทท่ี 3  งบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ 
 - ตารางที ่1 ประมาณการรายรับ ปีการศึกษา 2563      
 - ตารางท่ี 2 ประมาณรายจ่ายและการจัดสรรงบประมาณ ปีการศึกษา 2563  
 - ตารางที่ 3 การจัดสรรงบประมาณ ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2563 
บทท่ี 4 โครงการและกิจกรรม  

1. โครงการส่งเสริรมและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- งานกิจการนักเรียน         

 2. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
-  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

 3. โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-  งานกิจการนักเรียน         

 4. โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
-  งานกิจการนักเรียน         

 5. โครงการส่งเสริมคุณธรรมในวิชาชีพ 
-  งานบุคคล  
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 6. โครงการพัฒนาบุคลากร 
-  งานบุคคล  
-  งานวิชาการ    

 7. โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 8. โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
-  งานห้องสมุด 

 9. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินและเอกลักษณ์ไทย 
-  งานบริหารทั่วไป 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 10. โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการเรียนรู้ 
-  งานวิชาการ 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรม) 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
-  งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

-  งานแนะแนว 
11. โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 

-  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
12. โครงการแข่งขันกีฬาภายนอกโรงเรียน 

-  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
13. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากลสู่ประชาคมอาเซียน 

-  งานวิชาการ 
14. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

-  งานบุคคล 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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-  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คหกรรม) 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
-  งานแนะแนว 
-  งานบริหารทั่วไป (วงโยธวาทิต) 
-  งานรักษาความปลอดภัย 
-  งานควบคุมภายใน 
-  ส านักงานผู้อ านวยการ 
-  งานโภชนาการและคุ้มครองผู้บริโภค 
-  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
-  งานยานพาหนะ 
-  คณะกรรมการสถานศึกษา 
-  งานรับนักเรียน 
-  งานอนามัยโรงเรียน 
-  งานแผนงานและโครงการ 
-  งานพัสดุ 
-  งานการเงิน 

15. โครงการพัฒนาคุณภาพเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
-  งานวิชาการ 

16. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
-  งานวิชาการ 

17. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ IS ในโรงเรียน 
-  งานวิชาการ 

18. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน 
-  งานบริหารทั่วไป 
-  งานประชาสัมพันธ์ 

19. โครงการพัฒนาผู้เรียนมาตรฐานการเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษ  
-ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
- ห้องเรียนพิเศษ IEP 

ภาคผนวก 
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บทที่ 1 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

1.1 ประวัติโรงเรียน 
1.1 นา มโ ร งเรียน  เรีย กว่า  “โร ง เรี ยนบ้ านนาสาร ”  โ ดยหนังสือกระทร วงศึกษา ธิกา ร                              

ที่ 11469/2494 
1.2 ที่ต้ังโรงเรียน ในตอนแรกยังหาที่ต้ังโรงเรียนได้ไม่แน่นอน แต่เพ่ือให้ทันตามเวลาก าหนดในปี

การศึกษา 2494  คณะกรรมการอ าเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วยพระมหาบุญมี  เจ้าอาวาสวัดอภัย
เขตตาราม  ตลอดจนชาวบ้านพร้อมใจกันให้ใช้หอฉันของวัดอภัยเขตตารามเป็นสถานที่ให้
การศึกษา แก่นักเรียนชั่วคราว และได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นเวลา 2 ปี  1 เดือน  21 วัน 

1.3 เปิดท าการสอนเม่ือวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2494 โดยอาศัยหอฉันของวัดอภัยเขตตารามเป็น
อาคารเรียน มีนายแผ้ว พรหมสวัสด์ิ เป็นครูใหญ่  นางสาวสมจิต  เดชะ เป็นครูประจ าชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  ตามหนังสือแผนกศึกษาธิการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 1116/2494 ลงวันที่                
7 มิถุนายน  พ.ศ. 2494  ในวันพิธีเปิด  นายเจริญ  วิทยศักด์ิ   ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ท าการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี   เป็นประธานการเปิดภาคเรียน และนายนอง ปาณชู  
นายอ าเภอบ้านนาสาร กล่าวในนามข้าราชการพ่อค้า ประชาชนอ าเภอบ้านนาสาร หลังจากนั้น                                    
นายแผ้ว  พรหมสวัสด์ิ  เริ่มท าการสอนเป็นปฐมฤกษ์  เรื่อง “หลักเกณฑ์ในการเล่าเรียน” 

1.4     การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในปีแรกนั้น ด าเนินการตามระเบียบของกรมสามัญศึกษา ว่าด้วย
การรับนักเรียน พุทธศักราช  2487  โดยค าสั่งของนายนอง ปาณชู  นายอ าเภอบ้านนาสาร                 
ได้จัดการไปตามข้อเสนอของนายวิญญ์  ฉวาง  ศึกษาธิการอ าเภอ บ้านนาสา ร โดยมีนายแผ้ว 
พรหมสวัสด์ิ    เป็นประธานกรรมการ  มีนักเรียนสมัครเข้าเรียน 71  คน  รับไว้ได้เพียง  40  คน  
เป็นนักเรียนชาย  28 คน นักเรียนหญิง  12  คน                        

1.5    ที่ต้ังโรงเรียน   ปัจจุบันโรงเรียนบ้านนาสารต้ังอยู่ที่หมู่บ้านทุ่งคาเกรียนใน เขตเทศบาล  นาสาร   
ด้านหน้าติดถนนเหมืองทวด ห่างจากสถานีรถไฟนาสาร  ประมาณ   1  กิโลเมตร  

1.6     การจัดต้ังอาคารเรียนถาวร   การจัดต้ังอาคารเรียนถาวรทางการต้องการที่ ดินไม่น้อยกว่า                  
6 ไร่   แต่ด้วยความสามารถของ นายวิญญ์   ฉวาง  ศึกษาธิการอ าเภอบ้านนาสารและ
คณะกรรมการอ าเภอบ้านนาสาร  ช่วยกันจัดหาที่ดินได้  13 ไร่   3 งาน  30  ตารางวา  อาคาร
เรียนถาวรหลังแรกเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว  ใต้ถุนสูง 5  ห้องเรียน   ท าพิธีวางศิลาฤกษ์  เม่ือวันที่ 
21  ตุลาคม  พ.ศ. 2495  เวลา  10.40 น.   โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาส  และพระครูอภัยเขตตาราม  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ในการก่อสร้างอาคารเรียนหลัง
แรกนี้  ได้รับเงินงบประมาณการสร้างเพียง 180,000 บาท   สร้างตามแบบแปลนแผนผัง
โรงเรียนประจ าอ าเภอ  แบบ 2 (2495)  ซ่ึงเงินงบประมาณจ านวนนี้ไม่สามารถจัดสร้างได้   แต่
ด้วยการช่วยเหลือของนายวิญญ์  ฉวาง   ศึกษาธิการอ าเภอบ้านนาสาร  และนายเที่ยว  เวียงวีระ 
ก านันต าบลทุ่งเตา        ช่วยจัดหาไม้มาได้ในราคาต่ า การก่อสร้างจึงส าเร็จ  ซ่ึงถ้าถือเป็นราคา
ตามท้องตลาด อาคารเรียนหลังแรกจะต้องใช้งบประมาณไม่ต่ ากว่า  270,000  บาท  อาคาร
เรียนหลังแรกนี้ใช้เป็นสถานที่เรียน เม่ือวันที่  3 กรกฎาคม พ.ศ.2496  เนื่องจากสถานที่ดินเดิม
เป็นป่า ไผ่และจอมปลวก จึ งต้องใช้แรงครูและนักเรี ยนช่วย กันถากถางและปรับ ให้รา บ                  
แต่ไม่เรียบร้อย คณะผู้ปกครองนักเรียนโดยการน าของนายสันต์ สกุลแต่ง  เสมียนใหญ่บริษัทไซมิ
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สตีนซินติเกด  ห้วยมุด  จัดหาเงินและจ้างคนขุดปราบที่ใช้เป็นสนามของโรงเรียนได้ในปี               
พ.ศ. 2500 

1.7 สภาพของโรงเรียนบ้านนาสาร 
1.7.1 ที่ดินของโรงเรียน 

พ.ศ.   2495   โรงเรียนได้ที่ดิน 13 ไร่  3  งาน  30 ตารางวา 
พ.ศ.   2515   กรมสามัญศึกษา  ซ้ือที่ดินของ  นายแจว  ประไพรวรรณ  จ านวน 7 ไร่     

ด้วยเงินงบประมาณ 350,000 บาท  เม่ือวันที่  29   กันยายน  พ.ศ. 2515  
ที่ดินแปลงนี้ติดกับที่ดินเดิมทางทิศตะวันตก 

พ.ศ.    2 516  ประชาชน โดยการน า ของ นายชั ช   อุตตมางกูร    จั ดซ้ือที่ ดินของ               
นายสุม่า   ระยะปูโล  จ านวน 8  ไร่   ด้วยราคา   35,000  บาท   เม่ือวันที่ 11  
มิถุนายน   พ.ศ.2516  เพ่ือให้เป็นหมู่บ้านพักครู ที่ ดินแปลงนี้อยู่ห่างจาก
โรงเรียนประมาณ 2  กิโลเมตร  ในเส้นทางนาสาร -บ้านดอน  (รวมที่ ดินของ
โรงเรียนบ้านนาสารทั้งสิ้น 28 ไร่   3  งาน  30  ตารางวา) 

1.7.2   อาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียน 
พ.ศ.   2495   สร้างอาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงจ านวน 3  ห้องเรียน 

ด้วยเงินงบประมาณ  180,000  บาท   และโรงเรียนได้จัดหาเงินสร้างเพ่ิมเติ ม
อาคารชั้นล่างจนเต็ม 10  ห้องเรียน ส าเร็จในปี 2509  ขนาดของอาคารเรียน
หลังนี้  41x11  เมตร 

พ.ศ.   2509   สร้างอาคารอุตสาหกรรมศิลป์ ขนาด 10x24 เมตร ด้วยเงินงบประมาณ 90,000 
บาท 

พ.ศ.   2510   สร้างบ้านพักครู 1 หลัง  ด้วยเงินงบประมาณ 50,000   บาท 
พ.ศ.   2512   สร้างบ้านพักครู 1 หลัง   ด้วยเงินงบประมาณ   50,000  บาท 
พ.ศ.   2513   สร้างอาคารเรียนไม้สองชั้น ขนาด  31.5x10 เมตร จ านวน 6 ห้องเรียน ด้วย

เงินงบประมาณ 360,000  บาท 
 สร้างโรงอาหาร-หอประชุม ขนาด 12x32 เมตร ด้วยเงินงบประมาณ 200,000 

บาท 
สร้างอาคารชีวเกษตร ขนาด 9x24 เมตร ด้วยเงินงบประมาณ 170,000 บาท 

พ.ศ.   2514  สร้างอาคารคหกรรมศิลป์ ขนาด 10x10.5 เมตร ด้วยเงินงบประมาณ 70,000  บาท 
           สร้างบ้านพักครู  1 หลัง  ด้วยเงินงบประมาณ  50,000  บาท 

 สร้างห้องน้ า-ห้องส้วม 1 หลัง ขนาด 4 ที่นั่ง  ด้วยเงินงบประมาณ  30,000  บาท 
พ.ศ.   2515   สร้างอาคารเรียนแบบ 216  ขนาด 27x10  เมตร จ านวน 4  ห้องเรียน  ด้วย

เงินงบประมาณ 199,000  บาท 
สร้างบ้านพักครู จ านวน 3  หลัง  ด้วยเงินงบประมาณ  150,000  บาท 

พ.ศ.   2516  สร้างบ้านพักครู  1  หลัง  และบ้านพักภารโรง 1  หลัง  ด้วยเงินงบประมาณ  
80,000   บาท 

   สร้างห้องน้ า-ห้องส้วม  จ านวน 2  หลัง   ขนาด 8  ที่นั่ง ด้วยเงินงบประมาณ  
60,000  บาท 
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พ.ศ.   2 517  สร้างบ้านพักภารโรง  จ านวน 2 หลัง ด้วยเงินงบประมาณ 60,000 บาท ที่
หมู่บ้านนาเตรียะ 

  สร้างห้องน้ า-ห้องส้วม จ านวน  1  หลัง  ขนาด 4  ที่นั่ง  ด้วยเงินงบประมาณ  
30,000  บาท 

พ.ศ.   2518    สร้างบ้านพักครู จ านวน  1 หลัง  ด้วยเงินงบประมาณ  80,000บาท                     
ที่หมู่บ้านนาเตรียะ 
สร้างห้องน้ า-ห้องจ านวน1หลังขนาด 4 ที่นั่ง ด้วยเงินงบประมาณ 40,000  บาท 
 

พ.ศ. 2519   สร้างบ้านพักครู จ านวน 2  หลัง  บ้านพักภารโรง 1 หลัง  ด้วยเงินงบประมาณ 
200,000  บาท     

        สร้างอาคารอุตสาหกรรมศิลป์  1 หลัง  ขนาด  10 x28 เมตร  ด้วยเงิน
งบประมาณ 280,000  บาท 
สร้างห้องน้ า–ห้องส้วม 1 หลัง ขนาด 8ที่นั่ง ด้วยเงินงบประมาณ 40,000  บาท 

พ.ศ. 2520   สร้างอาคาร 4 ชั้น แบบ 424 ก  ขนาด 31.5x9 เมตร  จ านวน 12 ห้องเรียน
ด้วยเงินงบประมาณ ปี 2519 จ านวน  2,000,000 บาท 
สร้างอาคารหอประชุมขนาดใหญ่  ขนาด 21 x 42  เมตร  ด้วยเงินงบประมาณ  
900,000  บาท 
สร้างบ้านพักครู จ านวน 1  หลัง  ด้วยเงินงบประมาณ  70,000 บาท 

พ.ศ. 2521    ได้รับงบประมาณ 50,000  บาท ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว แบบ  004 
จ านวน  5  ห้องเรียน 
ได้รับงบประมาณ 80,000 บาท เป็นค่าสร้างบ้านพักครูจ านวน 1 หลัง 

พ.ศ. 2522    ได้รับงบประมาณ  2,500,000  บาท  เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 424 ก 
(ต่อเติม)  จ านวน 12 ห้องเรียน (ขนาด 9x31.5 เมตร) 

   ได้รับงบประมาณ 80,000 เป็นค่าสร้างบ้านพักครูจ านวน 1 หลัง  ขนาด  68 เมตร                  
พ.ศ. 2525    ได้รับงบประมาณ6,200,000 บาท เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 418 ค 
พ.ศ. 2530   ได้รับงบประมาณสร้างอาคารฝึกงาน แบบ  204/27 จ านวน  1 หลัง  ด้วยเงิน

งบประมาณ  2,826,000  บาท 
ได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ า–ห้องส้วม แบบมาตรฐาน 6 ที่   จ านวน 6 หลัง   
เป็นเงิน  996,000  บาท   

พ.ศ.  2535  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารฝึกงาน แบบ 204/27 จ านวน 1 หลัง เป็นเงิน  
2,900,000  บาท 

พ.ศ. 2537   ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารหอประชุม-โรงอาหารแบบ 101 ล จ านวน 1 
หลังเป็น เงิน  6,153,000  บาท  
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2. ข้อมูลบุคลากร ปีงบประมาณ 2563 ( ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563 ) 
               ข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้าง                    นักเรียน  
         

 

ต าแหน่ง/อันดับ 
เพศ  

รวม 

  

ระดับชั้น 

 

เพศ 

 

รวม ชาย หญิง 

ผู้อ านวยการ  ค.ศ. 3 1 - 1  ชาย หญิง 

รองผู้อ านวยการ  ค.ศ. 3 2 - 2  ม.1 152 177 329 
ครู ค.ศ. 3 6 16 22  ม.2 182 178 360 
ค.ศ. 2 8 17 25  ม.3 136 159 295 
ค.ศ. 1 5 10 15  รวม ม.ต้น 470 514 984 
ครู ผู้ช่วย 2 9 11  ม.4 82 125 207 
พนักงานราชการ - - -  ม.5 76 118 194 
ลูกจ้างประจ า 3 - 3  ม.6 63 117 180 
ลูกจ้างชั่วคราว 8 13 21  รวม ม.ปลาย 221 360 581 

รวม 35 65 100  รวมท้ังส้ิน 691 874 1,565 
 

3. ตราประจ าโรงเรียน  สีประจ าโรงเรียน  คติพจน์  ปรัชญา 
ตราประจ าโรงเรียน 

 
 
 
 
 

 
สีประจ าโรงเรียน   ชมพู-ฟ้า 
 

สีชมพู        หมายถึง   ความมีน้ าใจ  รักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกัน 
สีฟ้า         หมายถึง   ผู้มีจิตใจเยือกเย็น  สุขุมรอบคอบ  สดชื่น 

 
คติพจน์   ศึกษาดี    มีวินัย   ใฝ่ธรรมะ   พละเด่น    เป็นการงาน 
ปรัชญาโรงเรียน  สุขา  สงฺฆสฺส  สามคฺคี ความสามัคคีของหมู่คณะ น ามาซ่ึงความสุข 
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  คนดีศรีนาสาร 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน  มีธรรมะ พละเด่น เป็นการงาน 
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4. โครงสร้างการบริหาร 

 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำสำร 

สมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้ำนนำสำร คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำนโรงเรียนรบ้ำนนำสำร 

สมำคมศิษยเ์ก่ำโรงเรียนบ้ำนนำสำร คณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครองโรงเรียนบ้ำนนำสำร 

บริหำรท่ัวไป กิจกำรนักเรียน งบประมำณ ส ำนักงำน

ผู้อ ำนวยกำร 

วิชำกำร งำนบุคล 

- งำนอำคำรสถำนที่ 

- ควบคมุภำยใน 

- โรงเรียนกับชุมชน 

- กิจกรรมนอกหลกัสตูร 

- งำนอนำมัยโรงเรียน 

- งำนยำนพำหนะ 

- งำนสือ่สำรและ
ประชำสมัพันธ์ 

- ธนำคำรโรงเรียน 

- งำนบริหำรสำรธำรณะ 

- งำนเวรยำม 

 

- ดแูลช่วยเหลอืนักเรียน 

- สง่เสริมระเบียบวินัยและ
ควำมประพฤต ิ

- งำนสำรวัตรนักเรียน 

- งำนป้องกันสำรเสพตดิ 

- สง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม 

- สภำนักเรียน 

- จรำจรโรงเรียน 

- งำนประกันอุบัตเิหต ุ

- ส ำนักงำนกิจกำรนักเรียน 

 

 

- แผนงำนและโครงกำร 

- กำรเงิน 

- บัญชี 

- พัสดแุละสนิทรัพย ์

- ตรวจสอบภำยใน  

 

 

- สำรบรรณ 

- ภำคเีครือข่ำย 

- สำรสนเทศ 

- ประสำนงำนบุคลำกร 

- ประสำนงำนงำน 

- งำนสวัสดกิำรบุคลำกร 

 

 

- กลุม่สำระ 

- กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

- แนะแนว 

- ห้องสมุด 

- วิจัยและพัฒนำคณุภำพ
กำรศกึษำ 

- เทคโนโลยแีละสำรสนเทศ 

- รับนักเรียน 

- จัดสรร 

- พัฒนำสือ่และนวัตกรรม 

- พัฒนำแหลง่เรียนรู้  

- นิเทศกำรศกึษำ 

- งำนประกันคณุภำพ 

- ประเมินผล 

- ส ำนักงำนวิชำกำร 

 

- วำงแผนอัตรำก ำลงั 

- สรรหำและบรรจุแตง่ตัง้  

- บ ำเหน็จควำมชอบ ทะเบียน
ประวัต ิ

- พัฒนำบุคลำกรและเสริมสร้ำง
ประสทิธิภำพ 

- งำนวินัยและกำรรักษำวินัย 

- ส ำนักงำนบุคคล 
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5. ผลการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakehoalders Analysis) 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ 

จากโรงเรียน 
สิ่งที่โรงเรียนต้องการ 
จากผู้มีส่วนได้เสีย 

แนวทางการด าเนินงาน 

นักเรียน 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   มีคุณภาพและเป็นครูมืออาชีพ 
2. อุปกรณ์ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ 
   ที่หลากหลาย ทันสมัยสอดคล้อง 
   กับผู้เรียน 
3. มีอาคารเรียน อาคารประกอบ  
   สภาพแวดล้อมที่เพียงพอต่อการ 
   จัดการเรียนการสอน 
4. มีสิ่งอ านวยความสะดวกและ 
   สวัสดิการและเพียงพอ 
5. สนับสนุนทุนการศึกษาให้ 
   อย่างทั่วถึง 
6. อุปกรณ์เครื่องมือในการเรียน 
   การสอนที่ทันสมัย แหล่งเรียนรู้ 
   ที่หลากหลายและสอดคล้อง 
   กับท้องถิ่น (ห้องสมุด, ภูมิปัญญา 
   ท้องถิ่น) 
 

1. ต้ังใจเรียน 
2. มีความประพฤติดี และมี 
   จิตสาธารณะ 
3. นักเรียนมีทักษะชีวิต 
   อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4. มีความเป็นไทย 
5. นักเรียนมีสุขภาพพลานามัย 
    ที่สมบูรณ์ 

 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1. ต้องการความเชื่อม่ันในการดูแล 
   นักเรียนในทุก ๆ ด้าน 
2. มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
   และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
3. มีความเป็นอิสระทางวิชาการ 
4. สื่อ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ 
   ที่ทันสมัยต่อการเรียนการสอน 
5. ได้รับการสนับสนุน ขวัญและ 
   ก าลังใจและความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 

1. ท างานตามศักยภาพและเต็ม 
   ความสามารถ 
2. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
3. มีจิตอาสาและเสียสละ 
   ต่อองค์กร 
4. ใฝ่เรียน ใฝ่รู้พัฒนาตนเอง 
    อย่างสม่ าเสมอ 
5. มีวุฒิภาวะและจรรยาบรรณ 
   ความเป็นครู 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน 

 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ 

จากโรงเรียน 
สิ่งที่โรงเรียนต้องการ 
จากผู้มีส่วนได้เสีย 

แนวทางการด าเนินงาน 

กรรมการสถานศึกษา 1. จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ บริหารจัดการ 
   อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
3. ครูมีความรู้ความสามารถอย่างเต็ม 
   ศักยภาพและมีจรรยาบรรณ 
4. นักเรียนมีความรู้ความสามารถ 
   มีคุณธรรมจริยธรรม 
5. มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
6. ต้องการให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ 
   ที่มีภูมิทัศน์สวยงามเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

1. ให้ความร่วมมือในการ 
   จัดการศึกษาของโรงเรียน 
   ตามบทบาทหน้าที่ 
2. ให้ความเห็นชอบตามบทบาท 
   หน้าที่ในกฎหมาย 
3. เป็นสื่อประสานงานระหว่าง 
   บุคคล/องค์กร/ชุมชน เพ่ือร่วม 
   พัฒนาสถานศึกษา 

 

ผู้ประกอบการ 
ในสถานศึกษา 

1. สิ่งอ านวยความสะดวกในการ 
   ประกอบการ 
2. ความเป็นธรรมและโปร่งใสในการ 
   เข้ามาประกอบการ 

1. การบริการที่มีคุณภาพ 
    และราคายุติธรรม 
2. รักษาความสะอาดให้ถูก 
    สุขลักษณะ 
3. ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
    ที่ก าหนด 
 

 

6. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน 

ประเด็นที่เป็นโอกาส ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
1. ด้านพฤติกรรมของลูกค้า  (Customer Behavior :C) 
1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความเชื่อม่ันและพึงพอใจในการ 
   จัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2. ชุมชนและผู้ปกครองมีความศรัทธาในการจัดการศึกษา 
    ต่อบุคลากรจึงให้การสนับสนุนด้านทรัพยากร 
3. เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ได้รับการยอมรับ 
   จากบุคลากรและองค์กรภายนอก 

1. ผู้ปกครองส่วนหนึ่งมีค่านิยมส่งบุตรหลานไปเรียน 
   สถานศึกษาที่มีชื่อเสียงเพราะการคมนาคมสะดวก 
 

2. ด้านการเมืองและกฎหมาย  (Political and legal : P) 
1. นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพของรัฐบาล 
    ส่งผลให้ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
2. พรบ.การศึกษาภาคบังคับส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียน 

1. นโยบายการจัดการศึกษาไม่ต่อเนื่อง เนื่องจาก 
    การเปลี่ยนแปลงการบริหารของรัฐบาล 
2. กฎหมายและระเบียบมีจ านวนมาก จึงยุ่งยาก 
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   ทุกคนได้เรียนอย่างทั่วถึง 
3. การประกันคุณภายนอกโดย สมศ. กระตุ้นให้การศึกษา 
   บริการจัดการได้มาตรฐานส่งผลให้ระดับคุณภาพการศึกษา 
   สูงขึ้น 

    และซับซ้อนในการปฏิบัติ 
3. การสนับสนุนทรัพยากรต่อผู้เรียนไม่เพียงพอ 

3. ด้านเศรษฐกิจ ( Econnomic : E) 
1. ผู้ปกครองและชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพ 
   ด้านเกษตรกรรมมีฐานะในระดับปานกลาง 
2. ชุมชนให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรในการบริหาร 
   จัดการสถานศึกษา 

1. ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่คงที่จึงมีรายได้ 
    ไม่แน่นอน 
 

4. ด้านสังคมและวัฒนธรรม ( Social and cultural : S) 
1. ประชากรวัยเรียนเป็นเด็กในท้องถิ่นซ่ึงมีสังคมและ 
   วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน 
2. สังคม ชุมชนให้คุณค่าและความส าคัญทางด้านการจัดการ 
   ศึกษา 

1. ครอบครัวส่วนหนึ่งเป็นครอบครัวท่ีไม่สมบูรณ์ 
2. ชุมชนบางแห่งมีปัญหาด้านยาเสพติด 
3. ผู้ปกครองบางส่วนขาดความพร้อมในการดูแล 
   นักเรียน 

5. ด้านเทคโนโลยี ( Technological : T) 
1. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งผลให้สามารถเป็นสื่อ 
   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ 
   ด้วยตนเองได้ตามความสนใจ 
2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้สถานศึกษาน ามา 
   ประยุกต์ใช้ในการบริการได้ 
 

1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้ผู้เรียนใช้ไป 
   ในทางที่ไม่เหมาะสม 
 

 

7. สรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายนอก 

(1) 
รายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 

(2) 
น้ าหนัก 

(3) 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 
น้ าหนักxคะแนน

เฉลี่ย 

(5) 
สรุปผล 

โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 
C : พฤติกรรมลูกค้า (Customer Behaviors/Competitors  
Factors) 

0.31 4 2 1.25 0.62 0.62 

P : การเมืองและกฎหมาย  (Political and Legal Factors) 0.12 5 1 0.60 0.12 0.48 
E : เศรษฐกิจ  (Economic Factors) 0.19 4 2 0.74 0.37 0.37 
S : สังคม-วัฒนธรรม  (social-cultural Factors) 0.21 4 2 0.86 0.43 0.43 
T : เทคโนโลยี  (Technological Factors) 0.17 5 2 0.85 0.34 0.51 

สรุปปัจจัยภายนอก 4.29 1.88  
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก 2.41 
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บทที่  2 
ทิศทางการพัฒนาของโรงเรียนบ้านนาสาร 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 โรงเรียนบ้านนาสาร มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  บนพ้ืนฐานคุณธรรม บริหารจัดการแนวทาง
ศาสตร์พระราชา 

ภารกิจตามกฎหมายภารกิจประจ า/บทบาทหน้าท่ี 
 จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลั กสูตรกระทรวงศึกษาธิการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

ประเด็นส าคัญวิสัยทัศน์ 
 1 ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  

2 นักเรียนมีคุณภาพและมีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น  
3 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เป็นครูมืออาชีพ     
5 บริหารจัดการเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม  
6 ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

พันธกิจ (Mission) 
 1 จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  

2 จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพและมีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น  
3 จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เป็นครูมือ

อาชีพ     
5 บริหารจัดการเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม  
6 ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร

จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เป้าประสงค์(Goal) 
1 จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตบริการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่า

เทียม  
2 จัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนมีคุณภาพและมีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น  
3 จัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

เป็นครูมืออาชีพ     
5 มีระบบบริหารจัดการเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม  
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6 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้รับการส่งเสริมในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
กลยุทธ์(Strategy) 
 1.เพ่ิมโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 2.พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 3.ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องเป็นครูมืออาชีพ 
 5.เพ่ิมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
 6.ส่งเสริมและ สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1  เพ่ิมโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขต
บริการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่า
เทียม 

1.ร้อยละของประชากรในเขตบริการได้รับการศึกษา
ตามวัยอย่างมีคุณภาพ 
2.ร้อยละของนักเรียนมีความเท่าเทียมกันในการใช้
ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1.ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและ

เขียนได้ตามระดับชั้น 
2.ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาไทยเหมาะสมตามระดับชั้น 
3.ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศเหมาะสมตามระดับชั้น 
4.ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการค านวน
เหมาะสมตามระดับชั้น 
5.ร้อยละของผู้เรียนคิดวิจารณญาณแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
6.ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
7.ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิม
ในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจทักษะต่าง ๆ
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ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
8.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจาก
การทดสอบระดับชาติมีคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
- ภาษาไทย 
- คณิตศาสตร์ 
- วิทยาศาสตร์ 
- ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

- ภาษาไทย 
- คณิตศาสตร์ 
- วิทยาศาสตร์ 
- สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ภาษาต่างประเทศ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 9.ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ทักษะและเจคคติพร้อม

ที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะ
เหมาะสมกับวัย 
10.ร้อยละของนักเรียนชั้นม.3ที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน              
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ สูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ต้ังแต่ร้อยละ 50 
ขึ้นไป 
11. ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-3 ได้เข้าร่วมให้
แสดงหรือได้รับรางวัลเก่ียวกับด้านการฟัง/พูด/อ่าน/
เขียนภาษาอังกฤษและภาษาไทย รูปแบบต่างๆ ใน
งานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก 
12.ร้อยละของนักเรียนชั้นม1-3 ที่มีผลงาน
การศึกษาด้วยตนเอง (Independent Study) ด้าน 
ICT,ToT,M2Mที่ได้เข้าร่วมหรือแสดง/ประกวด/
แข่งขันหรือได้รับรางวัล จากงานที่จัดโดยหน่วยงาน
ภายนอก 
13.ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลที่
ได้รับการสุ่มเข้าโครงการ PISAมีคะแนนการสอบ
ด้านการอ่านด้านคณิตศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน
ระดับประเทศที่เข้าร่วมโครงการPISA ในปีเดียวกัน 
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14-17 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

1.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง 
ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของตนเอง 
2.เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้และ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแสดงออก 
น าเสนอผลงานแสดงความคิดเห็นคิดเป็น ท า
เป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 4.ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อโยงบูรณาการสาระการ

เรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
5.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและอ านวยความสะดวก
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
6.ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง 
2.การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น 
1.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในกาจัดการเรียนการสอน 
2.ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของ 
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
3.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
3.2 มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
3.3ใช้เครื่องมือและมีวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน 
3.4นักเรียนและผู้มีส่วนร่วมเก่ียวข้องมีส่วนร่วมใน
การวัดและประเมินผล 
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3.5ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้
พัฒนาตนเอง 
21 .การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
     1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง 
ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล 
22. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 
23.ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
 

 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.จัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม
จริยธรรมมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมจิตสังคมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

2. ร้อยละผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรม 

3. ร้อยละผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นใน
ความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญา
ไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจ าวัน 

4. ร้อยละของผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนและมีมนุษยสัมพันธ์ดี 

5. ร้อยละของผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของ
ตนเองให้แข็งแรง 

6. ร้อยละของผุ้เรียนรักษาอรมณ์และสุขภาพจิตให้
ดีอยู่เสมอ 

7. ร้อยละของผู้เรียนมีวิธีการป้องกันตนเองจากการ
ล่อลวง ข่มเหง รักแก 

8. ร้อยละผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดี ในครอบครัวชุมชน 
และสังคม 

9. ร้อยละของผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา
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น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

10.ร้อยละของผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุขมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จักช่วยเหลือ
เก้ือกูลกัน 

11.ร้อยละของผู้เรียน ใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่างคุ้มค่าไม่
สิ้นเปลืองและสามารถน าความรู้ทางศิลปะ สร้าง
รายได้ให้ตนเองและครอบครัว 

12.ร้อยละของผู้เรียนตระหนัก เห็นคุณค่ารักและ
ภาคภูมิใจในงานศิลปะของท้องถิ่น และของชาติ มี
ส่วนร่วมอนุรักษ์ และสืบสานงานศิลปวัฒนธรรม
ไทย 

 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องเป็นครูมืออาชีพ 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
คนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องเป็นครู
มืออาชีพ 

1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
เพ่ิมความรู้ ความสามารถและทักษะกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด (ไม่ต่ ากว่า 
100 ชม/ปี) 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และทักษะ
ในการบริหารและจัดการห้องเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3.ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเตรียม
ความพร้อมด้านภาษา สังคมวัฒนธรรมของประเทศ
อาเซียน 
4.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจรรยาบรรณและ
เจตคติที่ดีในการประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐาน
วิชาชีพเพ่ือเป็นครูมืออาชีพ 
5.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
6.ร้อยละครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อ
เทคโนโลยีเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 
7.ร้อยละครูและบุคลากรทางการศึกษามีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เหมาะสม 
8.ร้อยลุครูและบุคลากรทางการศึกษามีการวัดและ
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ประเมินผลผู้เรียนอย่างหลากหลายและเหมาะสม 
9.ร้อยละครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ค าแนะน า
คร าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน ทั้งด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
10.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดี
ของสถานศึกษา 
11ร้อยละของโรงเรียนมีผลการวิจัย เพ่ือพัฒนาการ
จัดการศึกษาด้านการบริหารจัดการและการจัดการ
เยนการสอนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 
 

 
กลยุทธ์ที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วม 

1.สถานศึกษามีวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์
ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ 
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ชัดเจน 
2.สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การบริหารจัดการที่เหมาะสม ทั้งด้าน
พัฒนาผู้เรียน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พัฒนาการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ และจัด
สภาพแวดล้อมทางการยภาพและสังคมเพ่ือการ
กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้อย่างทั่วถึง 
3.ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความ
ร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
4.มีการก ากับติดตามและประเมินผล การบริหาร
และการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน และ
เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วม 
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กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมและ สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ส่งเสริมและ สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและจัดการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.ร้อยละของผู้เรียนสามารถแสวงหาและใช้ข้อมูล
สารสนเทศในการเรียนรู้ 
3.ร้อยละของผู้เรียนสามารถใช้สารสนเทศ ออกแบบ
สร้างสรรค์เสนองาน และสื่อสารเผยแพร่ได้ในระดับดี 
4.ร้อยละของผู้เรียนสามารถใช้สื่อดิจิตอลในการ
สื่อสารได้ 
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บทที่ 3 
 งบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ

 

ตาราง 1   ประมาณการรายรับ  ปีการศึกษา 2563 
 

ท่ี ประเภทรายรับ จ านวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 

1 เงินงบประมาณ 
1.1 เงินอุดหนุนรายหัว ม.ต้น 
1.2 เงินอุดหนุนรายหัว ม.ปลาย 
1.3 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ต้น 
1.4 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ปลาย 

 
3,619,000 
2,462,400 
909,920 
615,600 

 
     1,034 คน  คนละ  3,500 บาท 
      648  คน  คนละ  3,800  บาท 
     1,034 คน  คนละ   880   บาท 
      648  คน  คนละ    950   บาท 

รวมเงินอุดหนุน 7,606,920  

2 เงินนอกงบประมาณ 

 - เงินบ ารุงการศึกษ 

 
8,264,100 

 
   1,682  คน  คนละ  3,550  บาท 

รวมเงินนอกงบประมาณ 8,264,100  

รวมงบประมาณรายรับท้ังส้ิน 15,871,020  

 

ตารางท่ี 2   ประมาณรายจ่ายและการจัดสรรงบประมาณ  ปีการศึกษา  2563 
 

ท่ี กลุ่มบริหารงาน จ านวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 

กลุ่มงานวิชาการ 
กลุ่มงานบริหารบุคคล 
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

2,905,848 
290,584 
217,939 
726,462 
217,939 

 

รวม 4,358,772  
ส ารองจ่าย 
ค่าจ้างครูและลูกจ้าง 
ค่าสาธารณูปโภค 

484,308 
711,120 
527,200 

 

รวม 1,722,628  

รวมงบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 6,081,400  
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ตารางท่ี 2.1   ประมาณรายจ่ายและการจัดสรรงบประมาณ  เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปี
การศึกษา 2563 
 

ท่ี ประเภทกิจกรรม จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 

กิจกรรมวิชาการ    ม.ต้น +  ม.ปลาย 
กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ เนตรนารี    ม.
ต้น +  ม.ปลาย 
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้   ม.ต้น +  ม.ปลาย 
กิจกรรมบริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือ
คอมพิวเตอร์ ม.ต้น +  ม.ปลาย 

381,380 
381,380 
381,380 
381,380 

 

รวม 1,525,520  

 
ตารางท่ี 2.2  ประมาณรายจ่ายและการจัดสรรงบประมาณ  เงินบ ารุงการศึกษาปีการศึกษา 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี ประเภทกิจกรรม จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

ค่าจ้างครูต่างชาติ 
ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าประกันอุบัติเหตุ 
ค่าจ้างบุคลากร 
ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าพัฒนาการเรียนคอมพิวเตอร์ 
ค่าวารสารโรงเรียน 
ค่าคู่มือผู้ปกครอง 

1,468,500 
672,800 

1,720,320 
504,600 

1,682,000 
252,300 
168,200 
63,000 

 
ใช้งบอุดหนุนเพ่ิม 
 
ใช้งบอุดหนุนเพ่ิม 
 
 
 
เฉพาะ ม.1และม.4 

รวมท้ังส้ิน 6,531,720  
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ตารางท่ี 3 การจัดสรรงบประมาณ ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ตามประเภทเงินและประเภทค่าใช้จ่าย 
 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน รวม 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

1. โครงการส่งเสริรมและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน 
-  งานกิจการนักเรียน 

 
30,000 

 
74,000 

 
104,000 

รวมทั้งสิ้น 30,000 74,000 104,000 
2.  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
-  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
62,700 
27,000 

 
 599,180

9,000 

 
 661,880

36,000 
รวมทั้งสิ้น 89,700 608,180 697,880 

3. โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-  งานกิจการนักเรียน 

 
130,000 

 
68,000 

 
198,000 

รวมทั้งสิ้น 130,000 68,000 198,000 
4. โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
-  งานกิจการนักเรียน 

 
14,000 

 
18,000 

 
32,000 

รวมทั้งสิ้น 14,000 18,000 32,000 
5. โครงการส่งเสริมคุณธรรมในวิชาชีพ 
-  งานบุคคล 

 
- 

 
50,000 

 
50,000 

รวมทั้งสิ้น - 50,000 50,000 
6. โครงการพัฒนาบุคลากร 
-  งานบุคคล (ใช้เงินสวัดสิการ 120,000  บาท  ยังไม่ได้
ตัดออก) 
-  งานวิชาการ 

 
109,150 
102,000 

 
298,000 
102,000 

 
407,150 
204,000 

รวมทั้งสิ้น 211,150 400,000 611,150 
7. โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
1,000 

 
8,000 

 
9,000 

รวมทั้งสิ้น 1,000 8,000 9,000 
8. โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
-งานห้องสมุด 

 
35,300 
41,940 

 
5,220 
33,490 

 
40,520 
75,430 

รวมทั้งสิ้น 77,240 38,710 115,950 
9. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นและเอกลักษณ์ไทย 
-  งานบริหารทั่วไป 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 

56,315 
28,800 

 
 

28,230 
5,000 

 
 

84,545 
33,800 

รวมทั้งสิ้น 85,115 33,230 118,345 
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โครงการ/กิจกรรม 
จ านวนเงิน 

รวม ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
10. โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการเรียนรู้ 
-  งานวิชาการ 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(คหกรรม) 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
-  งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
-  งานแนะแนว 

 
74,200 
6,460 
7,500 

165,355 
79,465 
59,220 
64,435 
30,000 

 
16,150 
93,600 
28,185 

 
74,200 
14,500 

- 
59,709 
25,775 
29,330 
27,000 
13,200 

 
39,080 
18,000 
17,069 

 
148,400 
20,960 
7,500 

225,064 
105,240 
88,550 
91,435 
43,200 

 
55,230 
111,600 
45,254 

รวมทั้งสิ้น 624,570 317,863 942,433 
11. โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
148,970 

 
5,800 

 
154,770 

รวมทั้งสิ้น 148,970 5,800 154,770 
12. โครงการแข่งขันกีฬาภายนอกโรงเรียน 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
45,980 

 
164,300 

 
210,280 

รวมทั้งสิ้น 45,980 164,300 210,280 
13. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียน
มาตรฐานสากลสู่ประชาคมอาเซียน 
-  งานวิชาการ 

 
 

350,000 

 
 

650,000 

 
 

1,000,000 

14. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
-  งานบุคคล 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(คหกรรม) 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
-  งานแนะแนว 
-  งานบริหารทั่วไป (วงโยธวาทิต) 
-  งานรักษาความปลอดภัย 

 
34,765 
37,160 
50,000 
15,000 
58,290 
12,000 
5,000 
10,723 
8,000 
76,000 
1,000 

- 

 
12,000 
19,040 
7,000 
15,000 
13,500 
1,500 
5,000 

- 
20,000 
30,000 
1,000 
410 

 
46,765 
56,200 
57,000 
30,000 
71,790 
13,500 
10,000 
10,723 
28,000 
106,000 
2,000 
410 
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-  งานควบคุมภายใน 
-  ส านักงานผู้อ านวยการ 
-  งานโภชนาการและคุ้มครองผู้บริโภค 
-  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
-  งานยานพาหนะ 
-  คณะกรรมการสถานศึกษา 
-  งานรับนักเรียน 
-  งานอนามัยโรงเรียน 
-  งานแผนงานและโครงการ 
-  งานพัสดุ 
-  งานการเงิน 

18,638 
113,000 
280,000 
100,000 
2,491 
4,430 
12,000 
10,900 
25,000 
15,000 

18,938 
5,000 

220,000 
100,000 
2,400 
23,475 
12,000 
74,500 
25,000 
15,000 

37,576 
118,000 
500,000 
200,000 
4,891 
27,905 
24,000 
85,400 
50,000 
30,000 

 
รวมทั้งสิ้น 889,397 620,763 1,510,160 

15. โครงการพัฒนาคุณภาพเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
-  งานวิชาการ 

 
 

15,000 

 
 

15,000 

 
 

30,000 
รวมทั้งสิ้น 15,000 15,000 30,000 

16. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
-  งานวิชาการ 

 
15,000 

 
105,000 

 
120,000 

รวมทั้งสิ้น 15,000 105,000 120,000 
17. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ IS ในโรงเรียน 
-  งานวิชาการ 

 
40,000 

 
40,000 

 
80,000 

รวมทั้งสิ้น 40,000 40,000 80,000 
18. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน 
-  งานบริหารทั่วไป 
-  งานประชาสัมพันธ์ 

 
40,400 
61,000 

 
2,700 
57,210 

 
43,100 
118,210 

รวมทั้งสิ้น 101,400 59,910 161,310 
19. โครงการพัฒนาผู้เรียนมาตรฐานการเรียนรู้ห้องเรียน
พิเศษ  
-ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
- ห้องเรียนพิเศษ IEP 

 
 

495,900 
325,194 

 
 

1,156,700 
367,727 

 
 

1,652,600 
692,921 

รวมทั้งสิ้น 821,094 1,524,427 2,345,521 
รวมทั้งหมด 3,689,616 4,229,103 7,918,719 
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บทที่   4 
โครงการและกิจกรรม 

1. โครงการส่งเสริรมและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน (งานกิจการนักเรียน) 
ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ  โครงการปกติ    

 โครงการใหม่   
 โครงการพิเศษ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นางสาวกมลลักษณ์ สิริภัทรธนากูล , นางนิทยา บุญฤทธิ์ , นางสาวจารุณี บัวแย้ม 

ฝ่าย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  กลุ่มสาระ / งาน  สภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย  
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี 

ข้อ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อท่ี  

ข้อ 5 บริหารจัดการเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 

สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

      ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
               ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด   
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

1. หลักการและเหตุผล   
โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมนักเรียนให้เป็นผู้ใหญ่

ที่ดีในสังคม การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จัก
รับผิดชอบหน้าที่ท่ีตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะน า
รูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
ตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถด ารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

โรงเรียนบ้านนาสาร ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรูปแบบของสภานักเรียน ซ่ึงจากผลการ
ประเมินโครงการในปีการศึกษา 2562 พบว่า โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ผ่านทา งสภานักเรียน  เพ่ือเป็นการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในการท างานใ ห้ มี
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ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในปีการศึกษา 2563 นี้ งานส่งเสริมประชาธิปไตยจึงจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ประชาธิปไตยในโรงเรียนขึ้น 

2. วัตถุประสงค์โครงการ   
1) เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเก่ียวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตาม
ระบบประชาธิปไตย 
2) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซ่ึงประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน  
3) เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เก่ียวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 

3. เป้าหมายโครงการ   
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
1. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองเก่ียวกับการใช้สิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย             
2. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตย 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนมีนิสัยรักความเป็นประชาธิปไตย  
2. นักเรียนเคารพสิทธิของผู้อ่ืนและน าประชาธิปไตยไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 4.  กิจกรรมและด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1  

( เม.ย. 63 – ก.ย. 63 ) 
ภาคเรียนที่  2 

 ( ต.ค. 63 – มี.ค. 64 ) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

1. การจัดอบรม
คณะกรรมการนักเรียน 

(3 วัน) 

พ.ค. - ส.ค. 63 15,000 - - คณะกรรม- 
การฝ่ายที่ปรึกษา

สภานักเรียน 
2. การแข่งขันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
(กิจกรรมสภานักเรียน) 

ก.ย.63 15,000 - - คณะกรรม- 
การฝ่ายที่ปรึกษา

สภานักเรียน 
3. กิจกรรมศึกษาดูงาน

คณะกรรมการนักเรียน 
- - ธ.ค. 63 70,000 คณะกรรม- 

การฝ่ายที่ปรึกษา
สภานักเรียน 

4. กิจกรรมเลือกต้ัง
คณะกรรมการนักเรียน 

- - ม.ค. 64 4,000 คณะกรรม- 
การฝ่ายที่ปรึกษา

สภานักเรียน 
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5.  งบประมาณ 
 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท)  

รวม ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 

 
การจัดอบรมคณะกรรมการนักเรียน  
(3 วัน) 

- - - - 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร - 6,500 - 6,500 
2. ค่าที่พักวิทยากร - - 2,500 2,500 
3. ค่าเอกสาร 3,000 - - 3,000 
4. ค่าอาหาร - - 3,000 3,000 
 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน - - - - 
1. ค่าจัดท าเล่มเอกสาร 5,000 - - 5,000 
2. ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ 10,000 - - 10,000 

 
กิจกรรมศึกษาดูงานคณะกรรมการ
นักเรียน 

- - - - 

1. ค่ายานพาหนะ (1 คัน จ านวน 3 วัน) - - 39,000 39,000 
2. ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง (30 คน) - - 13,500 13,500 
3. ค่าที่พัก 10 ห้อง/คืน - - 15,000 15,000 
4. ค่าของที่ระลึก - 2,500 - 2,500 
 กิจกรรมเลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียน - - - - 
1. ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ 4,000 - - 4,000 

 

   รวมงบประมาณท้ังหมด   104,000  บาท 

6. หน่วยงาน / ผู้ท่ีเก่ียวข้อง    
ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
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7. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีลักษณะพฤติกรรม
ประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับสังคมไทยใน
ปัจจุบัน 

สังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 

2.  ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีลักษณะ
พฤติกรรมที่มีความรัก ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

สังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 

3.  ร้อยละ 90 ของนักเรียนเคารพสิทธิ 
เสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไว้วางใจผู้อ่ืน มองโลกใน
แง่ดี และสมานความสามัคคี 

ประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
8. สถานท่ีด าเนินการ โรงเรียนบ้านนาสาร อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   

1) นักเรียนมีวินัยในการปกครองตนเองได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
2) นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อส่วนรวม 
3) นักเรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างมีความสุข 
4) นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในระบบประชาธิปไตยอย่างเหมาะสม 

 
 
 
ลงชื่อ......................................ผู้ เสนอโครงการ     ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นางสาวกมลลักษณ์ สิริภัทรธนากูล)     (นายพงษ์ศักด์ิ นาครพัฒน์) 
             ต าแหน่ง  ครู คศ.1          รองผู้อ านวยการฝ่าย/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มสาระ                   
 
 
ลงชื่อ....................................ผู้ เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวจารุณี  บัวแย้ม)                                     (นายสมชาย  กิจคาม) 
  หัวหน้างานแผนและโครงการ                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 
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2.  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  ( กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ชื่อโครงการ  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการปกติ 
    โครงการใหม่ 
    โครงการพิเศษ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางจิตราวัฒน์  อภิรัฐวงศ์ 
ฝ่าย บริหารวิชาการ  กลุ่มสาระ/ งาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  
 1.เพ่ิมโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 2.พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 3.ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.เพ่ิมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อท่ี 
 1.จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 2.จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพและมีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
 3.จัดการศึกษาให้นักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.บริหารจัดการเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    ตัวบ่งชี้ย่อยที่  
 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและ 
              แก้ปัญหา 
 3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 
 1. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 2.ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
 3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 
 2. มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
             ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
 5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 
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 1.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดแนว
ทางการจัดการศึกษาโดยยึดหลักผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ส าหรับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคมและสามารถจัดการกับตนเองได้และอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
          ด้วยเหตุผลดังกล่าว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ้านนาสาร จึงจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ 
– เนตรนารี,ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยให้ผู้ เรียนได้น าองค์ความรู้
ทักษะมาปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาตนเองซ่ึงให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยและมีจิตส านึกสาธารณะที่ดี
งามและมีปัญญาในการใช้ทักษะชีวิต การคิด การสื่อสาร การแก้ปัญหาและการใช้เทคโนโลยีและเป็นคนที่มี
ความสุขในการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามที่ 

สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
 3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญาไทย 
              และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 
 4. เพ่ือให้ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 
 5. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

3. เป้าหมายโครงการ 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนท่ีเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกคน มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิต
สังคม และจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม 
          2.เพ่ือให้ผู้เรียนท่ีเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
          สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
         3.เพ่ือให้ผู้เรียนท่ีเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกคน  มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทยและ 
         เห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 
         4.เพ่ือให้ผู้เรียน ท่ีเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกคน ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
         และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 
        5.เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ท่ีเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
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         1.นักเรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริย ธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึก ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 
         ตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น 
รูปธรรมตรงตามวัตถุประสงค์ 
         3. นักเรียนแสดงออกซ่ึงความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญา
ไทย 
          และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
         4.นักเรียนแสดงออกซ่ึงการยอมรับฟังเหตุผลความคิดเห็นของผู้ อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 
         ตรงตามวัตถุประสงค์ 
         5. นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4. กิจกรรมและด าเนินการ 
 

 

 
ที ่

 

 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2563  
ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนท่ี 1 

( 1เม.ย.63 - 30 ก.ย. 63 ) 
ภาคเรียนท่ี 2 

( 1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 ) 
ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ 

งบประมาณ ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

1. กิจกรรมค่าย
กิจกรรมบังคับ 

  ม.ค. 63 572,080 นางจิตราวัฒน์ 
อภิรัฐวงศ์ 

2. กิจกรรมนักศึกษา
วิชาทหาร 

เม.ย.63-ก.ย.63 5,000 ต.ค.63 - ก.พ
64 

15,000 น.สจารุณี 
บัวแย้ม 
 

3. กิจกรรมจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

  ม.ค. 64 10,100 นางปิยะมามาศ 
ปราสาทิกะพันธ์ 

4. กิจกรรมประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ 

พ.ค.63-มิ.ย.63 53,850   นายวินัย 
ด าพัฒน์ 

5. กิจกรรมวันส าคัญ
ของลูกเสือ 

มิ.ย.63 3,850 พ.ย.63 2,000 นายวินัย 
ด าพัฒน์ 
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5.งบประมาณ 
 

 

ท่ี 
 

รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท)  

รวม ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
1. กิจกรรมค่ายกิจกรรม

บังคับ 
25,000 10,000 537,080 572,080 

2. กิจกรรมนักศึกษาวิชา
ทหาร 

  20,000 20,000 

3. กิจกรรมจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

10,100   10,100 

4. กิจกรรมประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ 

26,350 5,000 22,500 53,850 

5. กิจกรรมวันส าคัญของ
ลูกเสือ 

5,850   5,850 

 
      รวมงบประมาณท้ังหมด      661,880          บาท 
    6.หน่วยงาน / ผู้เก่ียวข้อง 

- ค่ายลูกเสือบ่อน้ าร้อน  ต.เพ่ิมพูนทรัพย์  อ.บ้านนาสาร  จ.สุราษฏร์ธานี 
 
    7.การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1.นั ก เรี ยน มี ควา มปร ะพฤ ติ ด้า น
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม 
และจิตส านึกตรงตามวัตถุประสงค์ 
ตา มที่ สถ า นศึกษาก า หนดปรา กฏ
ชัดเจน 
 

-สังเกต 
-สัมภาษณ์ 
-ทดสอบ 

-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 
-แบบทดสอบ 

2.นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นรูปธรรมตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

-สังเกต 
-สัมภาษณ์ 
-ประเมิน 

-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 
-แบบประเมิน 

3.นักเรียนแสดงออกซ่ึงควาภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่น ในความเป็นไทยและเห็น
คุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญาไทย และ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม 
 

-สังเกต 
-สัมภาษณ์ 
-ทดสอบ 

-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 
-แบบทดสอบ 
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 4.นักเรียนแสดงออกซ่ึงการยอมรับ
ฟังเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมี
ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต ร ง ต า ม
วัตถุประสงค์ 

-สังเกต 
-สัมภาษณ์ 
-ทดสอบ 
-วิเคราะห์ 

-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 
-แบบทดสอบ 
-แบบวิเคราะห์ 

5.นักเรียนได้รับการพัฒนาด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

-สังเกต 
-สัมภาษณ์ 
-ทดสอบ 
-ประเมิน 

-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 
-แบบทดสอบ 
-แบบประเมิน 

 
      8.สถานท่ีด าเนินการ 
 โรงเรียนบ้านนาสาร  อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี 
      9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
         1.นักเรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกตรงตาม
วัตถุประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
         2.นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมตรงตาม 
           วัตถุประสงค์ 
         3. นักเรียนแสดงออกซ่ึงความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญ
ไทยและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
         4.นักเรียนแสดงออกซ่ึงการยอมรับฟังเหตุผลความคิดเห็นของผู้ อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 
         ตรงตามวัตถุประสงค์ 
         5. นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 
 
ลงชื่อ....................................ผู้ เสนอโครงการ          ลงชื่อ.......................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 
      ( นางจิตราวัฒน์   อภิรัฐวงศ์ )                            ( นายพยนต์   ไทยเกิด ) 
    หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                   รองผู้อ านวยการงานบริหารวิชาการ 
 
ลงชื่อ........................................ผู้ เห็นชอบโครงการ             ลงชื่อ....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       ( นางสาวจารุณี   บัวแย้ม )                                        ( นายสมชาย  กิจคาม )  
      หัวหน้างานแผนและโครงการ                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 
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ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  

(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
ลักษณะโครงการ  โครงการปกติ    

 โครงการใหม่   
 โครงการพิเศษ  

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอุบล ไทยเสน 
ฝ่าย บริหารวิชาการ     กลุ่มสาระ / งาน  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ 
ข้อ 3 ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่  

ข้อ 3 จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  

  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
     ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน     
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
             ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

1. หลักการและเหตุผล   
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การมีระเบียบวินัย ความกตัญญูกตเวที พฤติกรรมที่เหมาะสม และ

การมีค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียนนั้น เป็นสิ่งที่สังคมและประเทศชาติต้องการเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมและฝึกฝนสิ่งดีๆ ดังกล่าว ให้แก่นักเรียนเป็นการสนองนโยบายพระราชบัญญัติการศึกษา  ฉบับที่ 4 
พุทธศักราช 2562 และจากผลการประเมินโครงการที่ผ่านมา ปรากฏว่าควรจัดโครงการนี้ อีก เพราะมี
ผลประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 80 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม จึงได้จัดโครงการดังกล่าวนี้ขึ้นเป็นการต่อเนื่อง 
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2. วัตถุประสงค์โครงการ   
1) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ที่พึงประสงค์ 
2) เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีมารยาทท่ีดีงามตามแบบอย่างชาวไทย 
3) เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์ด ารงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และจิตส านึกในความเป็น
ไทย 
4) เพ่ือให้นักเรียนอยู่ร่วมกันในโรงเรียน ชุมชน สังคม ได้อย่างมีความสุข 
5) เพ่ือร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนา 

3. เป้าหมายโครงการ   
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  

ภาค
เรียน 

ชื่อกิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ภาค
เรียนที่ 

1 

1. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระในวันธรรมสวนะ (สวดมนต์
ยาว ภาคเรียนที่ 1) 
2. กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 

 
3. กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

- นักเรียนและครูทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรม 
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุก
ระดับ ระดับละ 50 คนขึ้นไป 
- ตัวแทนนักเรียนแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมทุกรายการของ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ภาค
เรียน 

ชื่อกิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ภาค
เรียนที่ 

2 

1. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระในวันธรรมสวนะ (สวดมนต์
ยาว ภาคเรียนที่ 2) 
2. กิจกรรมบ้าน วัด โรงเรียน 
3. วันมาฆบูชา 

- นักเรียนและครูทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรม 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุก
ระดับ ระดับละ 10 คนขึ้นไป 

  
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

1) นักเรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
2) นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
3) นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญา
ไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 
4) นักเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้ อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 
5) นักเรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันได้ดีในครอบครัว ชุมชน 
และสังคม 
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4.  กิจกรรมและด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1  

( เม.ย. 63 – ก.ย. 63 ) 
ภาคเรียนที่  2 

 ( ต.ค. 63 – มี.ค. 64 ) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

1. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้
พระในวันธรรมสวนะ 
(สวดมนต์ยาว) 

พ.ค.63-ก.ย.63 2,000 - - กลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ 

2. กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ก.ค.63 20,000 - - กลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ 

3. กิจกรรมจัดอบรมให้
ความรู้แก่นักเรียน
แข่งขันศิลปหัตถกรรม 

พ.ค.63-ส.ค.63 5,000 - - กลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ 

4. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้
พระในวันธรรมสวนะ 
(สวดมนต์ยาว) 

- - พ.ย.63-ก.พ.64 2,000 กลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ 

5. กิจกรรมบ้าน วัด 
โรงเรียน 

- - พ.ย.63-ม.ค.64 5,000 กลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ 

6. กิจกรรมวันมาฆบูชา - - ก.พ. 64 2,000 กลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ 

 
5.  งบประมาณ 

 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท)  

รวม ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 

 
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระในวันธรรม
สวนะ (สวดมนต์ยาว ภาคเรียนท่ี 1) 

- - - - 

1. ค่าเอกสารบทสวดมนต์ 1,000 - - 1,000 
2. ค่าดอกไม้ ธูป เทียน 1,000 - - 1,000 
 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา - - - - 
1. ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ 20,000 - - 20,000 

 
กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน
แข่งขันศิลปหัตถกรรม 

- - - - 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร - 5,000 - 5,000 

 
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระในวันธรรม
สวนะ (สวดมนต์ยาว ภาคเรียนท่ี 2) 

- - - - 

1. ค่าเอกสารบทสวดมนต์ 1,000 - - 1,000 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนบ้านนาสาร อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2. ค่าดอกไม้ ธูป เทียน 1,000 - - 1,000 
 กิจกรรมบ้าน วัด โรงเรียน - - - - 
1. ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ 5,000 - - 5,000 
 กิจกรรมวันมาฆบูชา - - - - 
1. ค่าเอกสารบทสวดมนต์ 1,000 - - 1,000 
2. ค่าดอกไม้ ธูป เทียน 1,000 - - 1,000 

   รวมงบประมาณท้ังหมด   36,000  บาท 
6. หน่วยงาน / ผู้ที่เก่ียวข้อง    

1) ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 2) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     7. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

สังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 

2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 

สังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 

3. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นใน
ความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญาไทยและ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 

ประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจ 

4. ร้อยละ 90 ของนักเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 

ประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจ 

5. ร้อยละ 90 นักเรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันได้ดีในครอบครัว ชุมชน และสังคม 

ประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจ 
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8. สถานที่ด าเนินการ  
โรงเรียนบ้านนาสาร และวัดใกล้เคียง ในอ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และมีความส านึกในคุณธรรมจริยธรรมเพ่ิมขึ้น  
 

ลงชื่อ......................................ผู้ เสนอโครงการ     ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นางสาวกมลลักษณ์ สิริภัทรธนากูล)        (นางอุบล ไทยเสน) 
             ต าแหน่ง  ครู คศ.1          รองผู้อ านวยการฝ่าย/หัวหน้าฝ่าย/หวัหน้ากลุ่มสาระ                   
 
 
ลงชื่อ....................................ผู้ เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวจารุณี  บัวแย้ม)                                     (นายสมชาย  กิจคาม) 
  หัวหน้างานแผนและโครงการ                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 
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3. โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (กิจการนักเรียน) 
ชื่อโครงการ  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ลักษณะโครงการ     โครงการปกติ    

   โครงการใหม่   
   โครงการพิเศษ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางนิทยา   บุญฤทธิ์ 
ฝ่าย กิจการนักเรียน  กลุ่มสาระ / งาน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  3.ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่ 3.จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
◻  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

◻   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    ตัวบ่งชี้ย่อยที่ ....................................... ............. 
◻   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1,2,3   

◻ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาตัวบ่งชี้ย่อยที่............................. 
◻  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตัวบ่งชี้ย่อยที่................................ 

1. หลักการและเหตุผล  ( ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องจัดท าโครงการนี้ แนบหลักฐานประกอบ  ถ้ามี ) 
         การจัดการศึกษาในทุกยุคทุกสมัย  ล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน  คือ  การพัฒนานักเรียนให้มีความ
สมบูรณ์พร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม  และการด ารงชีพอย่างเป็นสุขในสังคม  
ซ้ึงสอดคล้องกับปัจจุบันที่มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  เกิดขึ้นนั่นคือ  ให้นักเรียน
เป็นคนดี  คนเก่ง และมีความสุข  ด้วยความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน  ชุมชน  
สังคม  และโดยเฉพาะครอบครัวของนักเรียนเอง  แต่ด้วยสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ เปลี่ยนแปลง
ไปมาก  มีผลกระทบต่อวิถีการด ารงชีวิตของผู้คนให้มีความซับซ้อนมากขึ้น  หลายครอบครัวมีเวลาดูแลใกล้ชิด
เพ่ือดูแลอบรมสั่งสอนลูกหลานลดน้อยลง  และตัวนักเรียนเองซ่ึงเป็นเยาวชนที่มีประสบการณ์ชีวิตไม่มากนัก  
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์จึงท าให้เกิดปัญหาทั้งกับตนเองและสังคมได้ง่าย  ดังนั้นความจ าเป็นในการสร้างระบบ
ภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง  การมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจนจึงเป็นสิ่งส าคัญ  โดยด าเนินการควบคู่ไป
กับระบบการจัดเรียนการสอน   
2. วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
     2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูทุกคนในโรงเรียน  ชุมชน  องค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
     3. เพ่ือให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  และสังคมเกิดความม่ันใจในความเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียน 
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3.   เป้าหมายโครงการ   
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 นักเรียนโรงเรียนบ้านนาสาร ได้รับการดูแล สวัสดิภาพ ความปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกาย 

จิตใจ อารามณ์ สังคมแวดล้อมที่ดี ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 100 % 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามที่สถานศึกษา
ก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความ
เป็นไทยและเห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 
 
4.  กิจกรรมและด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1  

(เม.ย.63 – ก.ย.63) 
ภาคเรียนที่  2 

 (ต.ค.63 – มี.ค.64) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

1. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พ.ค.-ก.ย.63 15,000 พ.ย.63 - 
มี.ค.64 

15,000 นางนิทยา  
บุญฤทธิ์ 

2. ซ่อมบ ารุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ใน
ส านักงาน 

พ.ค.-ก.ย.63 15,000 พ.ย.63 - 
มี.ค.64 

15,000 นางนิทยา  
บุญฤทธิ์ 

3. ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ พ.ค.-ก.ย. 
63 

10,000 - - -นายอรรธพร  
พุทธารักษ์ 
-นางอุบล  
ไทยเสน 

4. มอบตัวนักเรียน พ.ค.63 17,000 
 
 

- 
 
 

- นางสาว
วาสนา   
ชัยพรหม 
 

 

ที ่ กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1  

(เม.ย.63 – ก.ย.63) 
ภาคเรียนที่  2 

 (ต.ค.63 – มี.ค.64) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

5. ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน พ.ค.-ก.ย.63 15,000 พ.ย.62 - 
มี.ค.63 

15,000 นางนิทยา  
บุญฤทธิ์ 

6. ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3,ม.6 - - ก.พ.-มี.ค.63 20,000 -นายสุรศักด์ิ  
ปราสาทิ 
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กะพันธ์ 
-นายสมยศ  
เอกอัครบัณฑิต 

7. สารวัตรนักเรียน พ.ค.-ก.ย.63 3,000 พ.ย.63 - 
มี.ค.64 

3,000 นายวีระชัย 

8. เยี่ยมบ้านนักเรียน พ.ค.-ก.ย.63 55,000 - - นางนิทยา  
บุญฤทธิ์ 

 

5.  งบประมาณ 

 
 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท)  

รวม ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
1. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน - - 30,000 30,000 

2. 
ซ่อมบ ารุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ใน
ส านักงาน 

12,000 - 18,000 30,000 

3. ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2,000 - 8,000 10,000 
4. มอบตัวนักเรียน 5,000 - 12,000 17,000 
5. ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 10,000 - 20,000 30,000 
6. ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3,ม.6 14,000 - 6,000 20,000 
7. สารวัตรนักเรียน 3,000 - 3,000 6,000 
8. เยี่ยมบ้านนักเรียน 3,000 - 52,000 55,000 

                   รวมงบประมาณทั้งหมด  198,000 บาท 
 
6. หน่วยงาน / ผู้ที่เก่ียวข้อง 

1. โรงเรียนบ้านนาสาร 
2. ครู บุคลกรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านนาสาร 
3. วิทยากร 
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     7. การติดตามและประเมินผล 
 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ครู บุคลกรทางการศึกษา และนักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม  

-สังเกต 
-ตอบแบบสอบถาม 

-สังเกต 
-แบบสอบถาม 

 
8.สถานที่ด าเนินการ หอประชุมสัตตบุษย์ โรงเรียนบ้านนาสาร 
9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการปลูกฝังอุดมการณ์ ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความศรัทธาต่อ

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณธรรมจริยธรรม
ทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาสังคมไทย 

 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ.................................................ผู้ เห็นชอบ
โครงการ 
           (นางนิทยา  บุญฤทธิ์)                 (นายพงษ์ศักด์ิ นาครพัฒน์) 
         ต าแหน่ง  ครูช านาญการ      รองผู้อ านวยการฝ่าย/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มสาระ                   
 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางสาวจารุณี  บัวแย้ม)                                           (นายสมชาย  กิจคาม)                                 
        หัวหน้างานแผนงาน                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 
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4. โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย (กิจการนักเรียน) 

ชื่อโครงการ การป้องกันสารเสพติดและติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
ลักษณะโครงการ           โครงการปกติ    
                                           โครงการใหม่   
                                           โครงการพิเศษ  

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายภูมิพัฒน์ อาวุธเพชร 
 
ฝ่าย งาน   สารเสพติด  กลุ่มสาระ / งานการป้องกันสารเสพติดและติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  2 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อท่ี  2 

 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ตัวบ่งชี้ย่อยที่ ....................................... ............. 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1 ,2   

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาตัวบ่งชี้ย่อยที่ 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตัวบ่งชี้ย่อยที่ 

 
1.หลักการและเหตุผล   
  นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ให้ทุกคนได้รับโอกาส
เท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต  ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  ในปัจจุบันปัญหาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอาจชักน านักเรียนไปในทางที่ผิด  ซ่ึงโรงเรียนจะต้องด าเนินการดูแลอย่างใกล้ชิด  เพ่ือจะทราบ
ปัญหาและแนวทางแก้ไขต่อไป   ดังนั้นงานป้องกันสารเสพติดและนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  กลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียนจึงได้จัดโครงการนี้ 
2.วัตถุประสงค์โครงการ  

1.เพ่ือรณรงค์สร้างจิตส านึกให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด 
    2. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้และปฏิบัติตนหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด 
             3. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มีความปลอดภัย  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตดีตลอดจนปราศจากอบายมุข
และสิ่ง เสพติด 

4. เพ่ือให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 
3. เป้าหมายโครงการ   
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  นักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนบ้านนาสารมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนหลีกเลี่ยงสารเสพติด 
เพ่ือให้นักเรียนมีความปลอดภัย มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตตลอดจนปราศจากสิ่งเสพติดทุกประเภท 
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
     1. นักเรียนโรงเรียนบ้านนาสารมีจิตส านึกให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยและโทษสารเสพติดร้อยละ 80  
     2. นักเรียนโรงเรียนบ้านนาสารไม่ยุ่งเก่ียวกับสารเสพติดทุกประเภท ร้อยละ 80  
     3. นักเรียนโรงเรียนบ้านนาสารมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดีและปราศจากสิ่งเสพติด ร้อยละ 80 
4.  กิจกรรมและด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนท่ี  1 (เม.ย. 63 – ก.ย. 

63) 
ภาคเรียนท่ี 2  (ต.ค. 63 – มี.ค. 

64 ) 
ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

1 เอกซเรย์สารเสพติด 1 พ.ค. 63 ถึง 
30 ก.ย. 63 

3,000 บ. 1 ต.ค. 63 ถึง 
31 มี.ค. 64 

3,000 บ. นายภูมิพัฒน์ 
อาวุธเพชร 

2 สัปดาห์ต่อต้าน 
สารเสพติด 

1 พ.ค. 63 ถึง 
30 ก.ย. 63 

2,000 บ. 1 ต.ค. 63 ถึง 
31 มี.ค. 64 

2,000 .บ นายภูมิพัฒน์ 
อาวุธเพชร 

3 เดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่
โลกและกิจกรรมวัน
ต่อต้านยาเสพติดโลก 

- - 1 ต.ค. 63 ถึง 
31 มี.ค. 64 

4,000 บ. นายภูมิพัฒน์ 
อาวุธเพชร 

4 กิจกรรมสถานศึกษา 
สีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 

1 พ.ค. 63 ถึง 
30 ก.ย. 63 

6,000 บ. 1 ต.ค. 63 ถึง 
31 มี.ค. 64 

6,000 บ. นายภูมิพัฒน์ 
อาวุธเพชร 

5 กิจกรรมกีฬาต้าน 
ภัยยาเสพติด 

1 พ.ค. 63 ถึง 
30 ก.ย. 63 

3,000 บ. 1 ต.ค. 63 ถึง 
31 มี.ค. 64 

3,000 บ. นายภูมิพัฒน์ 
อาวุธเพชร 

 
5.  งบประมาณ 

ท่ี รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท)  

รวม ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
1 เอกซเรย์สารเสพติด 4,000 บ. - 2,000 บ. 6,000 บ. 
2 สัปดาห์ต่อต้านสารเสพติด 3,000 บ. - 1,000 บ. 4,000 บ. 

3 
เดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกและจัด
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 

3,000 บ. - 1,000 บ. 4,000 บ. 

4 
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข 

8,000 บ. - 4,000 บ. 12,000 บ. 

5 กิจกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด 4,000 บ. - 2,000 บ. 6,000 บ. 
 

                                                                      รวมงบประมาณทั้งหมด   32,000  บาท 
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6. หน่วยงาน / ผู้ท่ีเก่ียวข้อง    
1.โรงพยาบาลบ้านนาสาร 
2.วัดควนสุบรรณ ,วัดโฉลกศิลาราม 
3.ส านักงานสาธารณสุขบ้านนาสาร 
4.สถานีต ารวจบ้านนาสาร 
5.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน  

 
7. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

1. นักเรียนมีจิตส านึกและตระหนักถึงพิษภัย
และโทษของยาเสพติดและอบายมุข 

1.ใช้แบบสอบถาม 
2.ใช้วิธีการสังเกต 

แบบสอบถาม 

2. นักเรียนมีความรู้และปฏิบัติตนหลีกเลี่ยง
จากยาเสพติด 

1.ใช้แบบประเมิน แบบประเมิน 

3. นักเรียนมีความปลอดภัย  มีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตดีตลอดจนปราศจากอบายมุข   

1.ใช้แบบสอบถาม แบบสรุปผล 

 
8.สถานท่ีด าเนินการ    

โรงเรียนบ้านนาสาร อ าเภอบ้านนาสาร และชุมชนในเขตอ าเภอบ้านนาสาร 
 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   

1.นักเรียนมีจิตส านึกและตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด 
2.นักเรียนมีความรู้และปฏิบัติตนหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด 
3.นักเรียนมีความปลอดภัย มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดีตลอดจนปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติด 

 
 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบ 
 (นายภูมิพัฒน์ อาวุธเพชร)              (นางสาวจารุณี  บัวแย้ม)                                      

                                                              หัวหน้างานแผนและโครงการ 
 
 

      ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ            ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติ 
                (นายพงษ์ศักด์ิ  นาครพัฒน์)                                              (นายสมชาย  กิจคาม) 
     ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 
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5. โครงการส่งเสริมคุณธรรมในวิชาชีพ (งานบุคคล)                        

ชื่อโครงการ   ส่งเสริมคุณธรรมในวิชาชีพ  
ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ    

  โครงการใหม่   
  โครงการพิเศษ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางอุษา  สื่อมโนธรรม 
ฝ่าย กลุ่มบริหารบุคคล งาน บุคคล   
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  4.  ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและ 

     ต่อเนื่องเป็นครูมืออาชีพ 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่ 4.  ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่าง

ทั่วถึง           
                                              และต่อเนื่อง เป็นครูมืออาชีพ     
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาตัวบ่งชี้ย่อยที่   
                    4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

1. หลักการและเหตุผล            
  การจัดการศึกษาเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพครูจึงมีความ
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ตลอดการนิเทศประเมินผล และรายงานผล ให้เกิดระบบ
ของการวางแผนกลยุทธ์ 
 

2. วัตถุประสงค์โครงการ              
2.1  เพ่ือให้บุคลกรของโรงเรียน ได้รับการพัฒนา  ด้านคุณธรรมจริยธรรมตามเกณฑ์ 

       2.2  เพ่ือให้บุคลากรปฎิบัติตามเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ผู้เรียนและสังคม  
 

3. เป้าหมายโครงการ   
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   

1. ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากร  ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา 
           2. ระดับคุณภาพในการสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง   
           
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

 1. ครูและบุคลากรประพฤติปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ ดีของสถานศึกษา 
           2. ระดับคุณภาพในการสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับดี 
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4.  กิจกรรมและด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนท่ี 1 (เม.ย.63 –30 ก.ย.63) ภาคเรียนท่ี 2 (1 ต.ค.63 – 31มี.ค.64) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

1 อบรมครูเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมใน
วิชาชีพ 

- - ต.ค.63- 
มี.ค.64 

50,000 นางอุษา  
สื่อมโนธรรม 

 
5.  งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท)  

รวม ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
1 อบรมครูเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมในวิชาชีพ - - 50,000 50,000 

 
                          รวมงบประมาณท้ังหมด  50,000  บาท 
 

6. หน่วยงาน / ผู้ท่ีเก่ียวข้อง    
           ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านนาสาร 
 
7. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.  ร้อยละ 90 ของครูประพฤติปฎิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา 

ประเมินคุณภาพของระบบ
บริหารงาน 

แบบประเมิน 

2. ระดับคุณภาพในการสนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง อยู่ใน
ระดับดี 

ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

แบบประเมิน 
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8.สถานท่ีด าเนินการ 
          โรงเรียนบ้านนาสาร 
 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
         1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ความสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
         2. ครูเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนและสังคม 
 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ             ลงชื่อ.................................................ผู้ เห็นชอบ
โครงการ 
         ( นางอุษา  สื่อมโนธรรม )                        ( นางรัชนี  ศิลปธีรธร ) 
     หัวหน้างานบุคคล                                             รองผู้อ านวยการงานบุคคล                   
 
 
ลงชื่อ....................................ผู้ เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวจารุณี  บัวแย้ม)                                     (นายสมชาย  กิจคาม) 
  หัวหน้างานแผนและโครงการ                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 
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6. โครงการพัฒนาบุคลากร (งานบุคคล)  

ชื่อโครงการ   พัฒนาบุคลากร 
ลักษณะโครงการ    โครงการปกติ    

    โครงการใหม่   
   โครงการพิเศษ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอุษา  สื่อมโนธรรม 
ฝ่าย กลุ่มบริหารงานบุคคล    / งาน  บุคคล  
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  4.   ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง เป็นครูมืออาชีพ 
          5.   เพ่ิมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่   

      4.   ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่าง 
ทั่วถึงและต่อเนื่อง เป็นครูมืออาชีพ     

                           5.   บริหารจัดการเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม  

สนองมาตรฐานการศึกษา 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาตัวบ่งชี้ย่อยที่ ..... 

                            4.    พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

1. หลักการและเหตุผล  
         การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ จ าเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนต้องมีการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากเป็น
การเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ให้กับบุคลากรในทุก ๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านการสอน  
การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านประสบการณ์ท างาน ด้านสังคม ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรมีหลาย
รูปแบบเช่น การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม การศึกษาดูงาน  การศึกษาด้วยตนเองจากแหล่ง ข้อมูล
ต่าง ๆ ให้บุคลากรของโรงเรียน ได้รับการพัฒนาจากประสบการณ์ตรงให้กับบุคลากร  ซ่ึงผู้ได้รับการ
พัฒนาจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้รับความรู้ที่ทันสมัยเพ่ิมขึ้น  และได้น าความรู้ ต่าง ๆ ที่ได้รับมา
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน  หรือพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2.   วัตถุประสงค์โครงการ 
                   1.    เพ่ือให้บุคลากรของโรงเรียนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมตามเกณฑ์ 

        2.    เพ่ือให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้รับความรู้ความสามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียน  
    การสอน 
 

3.   เป้าหมายโครงการ   
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   

1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 90 ผ่านการอบรมและพัฒนาตนเองในวิชาชีพของ
ตนเองอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี อย่างมีคุณภาพ 
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2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ศึกษาดูงาน 1 ครั้ง /ปี 
3.  ร้อยละ 100 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองในวิชาชีพ อย่าง
น้อย 20  ชั่วโมงต่อปี 
2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้น าความรู้จากการศึกษาดูงาน มาใช้พัฒนาตนเองและ 
    พัฒนาการเรียนการสอน 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

 
4.  กิจกรรมและด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2563 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนท่ี 1 (เม.ย.63 –30 ก.ย.63) ภาคเรียนท่ี 2 (1 ต.ค.63 – 31มี.ค.64) 
ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ งบประมาณ 

ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ งบประมาณ 

1 ประชุม /อบรม/ 
สัมมนา 

เม.ย.-30ก.ย.62 75,000 ต.ค.62- มี.ค.63 75,000 นางอุษา  ส่ือมโนธรรม 

2 ศึกษาดูงาน - - ต.ค.61-มี.ค.63 220,000 นางอุษา  ส่ือมโนธรรม 

3. จัดท าสารสนเทศ
พัฒนาบุคลากร/ 
จัดท าแฟ้มข้อมูล 

เม.ย.-30ก.ย.62 1,500 ต.ค.61-มี.ค.63 1,000 นางอุษา  ส่ือมโนธรรม 

4. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

เม.ย.-30ก.ย.62 2,000 ต.ค.61-มี.ค.63 2,000 นางอุษา  ส่ือมโนธรรม 

5. สร้างขวัญและก าลังใจ/
มุทิตาจิต 

เม.ย.-30ก.ย.62 30,650 - - นางอุษา  ส่ือมโนธรรม 

 
5.  งบประมาณ 

 

ท่ี รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท)  

รวม ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
1 ประชุม /อบรม/ สัมมนา 

- ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง  
- ค่าวัสดุ 
- ค่าวิทยากร 

 
 

4,000 
 

 
 
 

20,000 

 
126,000 

 
 

 
126,000 
4,000 
20,000 

2 ศึกษาดูงาน 
- เงินงบประมาณ 
- เงินสวัสดิการ 
- เงินส่วนตัวครู  

  

 

100,000 
120,000 
(100,000) 

 

100,000 
120,000 
(100,000) 

3. จัดท าสารสนเทศพัฒนาบุคลากร/ 2,500 - - 2,500 
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จัดท าแฟ้มข้อมูล 
4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 4,000 - - 4,000 
5. สร้างขวัญและก าลังใจ/มุทิตาจิต 30,650 - - 30,650 

                   รวมงบประมาณท้ังหมด   407,150 บาท 
(หมายเหตุ ศึกษาดูงาน เงินสวัสดิการ 120,000 บาท) 

 
6. หน่วยงาน / ผู้ท่ีเก่ียวข้อง    
           ครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านนาสาร 

 

     7. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 90 
ได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองในวิชาชีพ 
อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี 

-ส ารวจ 
-สอบถาม 

-แบบส ารวจ 
-แบบสอบถาม 

2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ศึกษาดูงาน 
1 ครั้ง /ปี 

-ส ารวจ 
 

-แบบส ารวจ 
 

3.พัฒนาระบบสารสนเทศและจัดท า
แฟ้มข้อมูลบุคลากรทุกคน 

-สังเกต -แบบสังเกต 

4.ร้อยละ 100 ของครูมีขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

-ส ารวจ 
-ประเมิน 

-แบบส ารวจ 
-แบบประเมิน 

 
8.  สถานท่ีด าเนินการ  

      โรงเรียนบ้านนาสาร 
 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาความรู้ความสามารถ 
  2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรู้ข่าวสารเกิดประโยชน์ต่อตนเอง  และน าไปใช้พัฒนาวิชาชีพ 

 3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้น าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน มาใช้พัฒนาตนเองและ    
      พัฒนาการเรียนการสอน 

  4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน   
 
 
  . 
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ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางอุษา  สื่อมโนธรรม.)              (...........................................) 
       ต าแหน่ง  หัวหน้างานบุคคล                ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                   
 
 
ลงชื่อ....................................ผู้ เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวจารุณี  บัวแย้ม)                                     (นายสมชาย  กิจคาม) 
  หัวหน้างานแผนและโครงการ                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 
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7. โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 
 
ชื่อโครงการ   เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ    

  โครงการใหม่   
  โครงการพิเศษ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางพจนาถ     ศิริสกุล 
ฝ่าย วิชาการ  กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย   
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  1 , 2 , 4 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่ 1 , 2 , 4 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
     ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1 , 2 , 5 
             ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1 , 2  
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาตัวบ่งชี้ย่อยที่  - 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตัวบ่งชี้ย่อยที่   1  
1. หลักการและเหตุผล            
  เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการทดสอบความรู้ระดับชาติ(o-net) วิชา
ภาษาไทยของโรงเรียนบ้านนาสาร  ปีการศึกษา 2559   มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 47.02  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสังกัด  
เขตพ้ืนที่ และระดับ ประเทศ แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
โรงเรียนก าหนดไว้คือต้องให้ผ่านร้อยละ 50   และผลการทดสอบความรู้ระดับชาติ(o-net)ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  วิชาภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ  50.00  ซ่ึงมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับจังหวัด  ระดับเขตพ้ืนที่
และระดับประเทศ   อีกทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในภาพรวมของกลุ่มสาร ะภาษาไทยยังไม่ผ่าน
เกณฑ์ของโรงเรียนที่ก าหนดไว้คือ ระดับผลการเรียนระดับ 3 -4  ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75  แต่ในภาพรวม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3-4   มีค่าเฉลี่ยเพียงร้อยละ 56.23  เท่านั้น  กลุ่มสาระภาษาไทย  จึงต้องการ
พัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา  จึงก าหนดโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนไปสู่จุดหมายที่ต้องการเพ่ือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
2. วัตถุประสงค์โครงการ              

2.1เพ่ือให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ 
ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
       2.2  เพ่ือพัฒนาค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น ทุกกลุ่มวิชาหรือสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับชาติ   
     2.3 เพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดรับชอบต่อผล
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
3. เป้าหมายโครงการ   
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   

1. เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ต่างๆ ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนบ้านนาสาร อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

           2. เพ่ือพัฒนาค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น ทุกกลุ่มวิชาหรือสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับชาติ   
          3. เพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

1. ผู้เรียนทุกคนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ 
ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
           2. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น ทุกกลุ่มวิชาหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับชาติ   
        3. ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 
 4.  กิจกรรมและด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 2 (ต.ค.63 – มี.ค.64) ภาคเรียนที่ 2 (ต.ค.63 – มี.ค.64) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

1 สอนเสริมและเรียนซ้ า ต.ค.63 – มี.ค.
63 

1,000 พฤษภาคม 63 
– กันยายน 64 

1,000 นางพจนาถ   
ศิริสกุล 

2 ส่งเสริมo-net ของ
นักเรียน ม.3 และ ม.6 

ต.ค.63 – มี.ค.
63 

7,000 - - นางพจนาถ   
ศิริสกุล 

 
5.  งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท)  

รวม ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
สอนเสริมและเรียนซ้ า 
1 ค่าจัดท าเอกสาร 2,000   2,000 
ส่งเสริมo-net ของนักเรียน ม.3 และ ม.6 
1 ค่าจัดท าเอกสาร 1,000   1,000 
2 ค่าตอบแทนวิทยากร  6,000  6,000 

 
                           รวมงบประมาณท้ังหมด   9,000  บาท 
 
6. หน่วยงาน / ผู้ท่ีเก่ียวข้อง    

1. วิทยากรในท้องถิ่น 
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7. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ผู้เรียนทุกคนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิม
ในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ต่างๆ ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมี
พัฒนาการสูงขึ้น ทุกกลุ่มวิชาหรือสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับชาติ   

ทดสอบ แบบทดสอบ 

ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่าย
ความร่วมมือในการร่วมรับผิดรับชอบต่อผล
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

 
8.สถานท่ีด าเนินการ 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   

1. ผู้เรียนทุกคนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ 
ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

2.ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น ทุกกลุ่มวิชาหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับชาติ  3. ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดรับชอบต่อผล
การจัดการศึกษา 

ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ             ลงชื่อ.....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         ( นางพจนาถ    ศิริสกุล )                        ( นายพยนต์    ไทยเกิด ) 
     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                             รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ                   
 
 
ลงชื่อ....................................ผู้ เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวจารุณี  บัวแย้ม)                                     (นายสมชาย  กิจคาม) 
  หัวหน้างานแผนและโครงการ                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 
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8. โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
ชื่อโครงการ  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (ภาษาไทย) 
ลักษณะโครงการ            โครงการปกติ    

  โครงการใหม่   
  โครงการพิเศษ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางพจนาถ     ศิริสกุล 
ฝ่าย วิชาการ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  1 , 2 , 4 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่ 1 , 2 , 4 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
     ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1 , 2 , 5 
             ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1 , 2   
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาตัวบ่งชี้ย่อยที่ - 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตัวบ่งชี้ย่อยที่  1  
 
1. หลักการและเหตุผล   
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542   ต้องการให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
สามารถเรียนรู้ได้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆรอบตัว ไม่จ าเป็นต้องเป็นในห้องเรียนเท่านั้น โรงเรียนบ้านนาสารมี
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมากมาย  ซ่ึงเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้เต็มที่  
โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน  เพราะต้องการสร้าง
ให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  สามารถน าทักษะและประสบการณ์ไปใช้ในการแสวงหาความรู้ต่างๆได้
ด้วยตนเอง อีกทั้งยังสามารถสร้างชื่อเสียงจากการแข่งขันทักษะวิชาการมากขึ้นด้วย 
2. วัตถุประสงค์โครงการ   

2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาไทยเหมาะสมตามระดับช้ัน 
 2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ
ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 2.4 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี 
 2.5 เพ่ือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออกน าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท า
เป็น รักการอ่านและแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
3.   เป้าหมายโครงการ   
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   

1. เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
 2. เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาไทยเหมาะสมตามระดับชั้น 
 3. เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ต่างๆตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
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 4. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี 
 5. เพ่ือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทุกคนได้ฝึกทักษะ แสดงออกน าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น 
ท าเป็น รักการอ่านและแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
 2. ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาไทยเหมาะสมตามระดับชั้น 
 3. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆตาม
หลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 4. ผู้เรียนมีสามารถเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย สรุปองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี 
 5. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออกน าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและ
แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 
 4.  กิจกรรมและด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 2 (ต.ค.63 – มี.ค.64) ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.63 – ก.ย.63) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน 
1 จัดซ้ือสมุดบันทึกการ

อ่าน 
- - เมษายน 63- 

กันยายน 63 
35,000 นางพจนาถ    

ศิริสกุล 
จัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้และศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
2 จัดท าทะเบียนแหล่ง

เรียนรู้และการใช้แหล่ง
เรียนรู้ 

ตุลาคม 63- 
มีนาคม 64 

300 เมษายน 63- 
กันยายน 63 

300 นางพจนาถ    
ศิริสกุล 

เข้าร่วมแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย  
4 เข้าร่วมแข่งขันต่อ

ค าศัพท์ภาษาไทย 
ตุลาคม 63- 
มีนาคม 64 

4,920 - - น.ส.อารีย์   
ยีหมาด 
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5.  งบประมาณ 
 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท)  

รวม ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
1 จัดซ้ือสมุดบันทึกการอ่าน 35,000 - - 35,000 
2 จัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้และการใช้

แหล่งเรียนรู้ 
300 - - 300 

4 เข้าร่วมแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย 4,920 - - 4,920 
 
                                                                          รวมงบประมาณท้ังหมด   40,220  บาท 
 
6. หน่วยงาน / ผู้ท่ีเก่ียวข้อง    

1. ร้านสุพจน์การพิมพ์ 
2. สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ค าคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย 

 
 7. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้
เหมาะสมตามระดับชั้น 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาไทย
เหมาะสมตามระดับชั้น 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีใน
ด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆตามหลักสูตร 
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

ผู้เรียนมีสามารถเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ได้
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สรุปองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์
ต่างๆได้เป็นอย่างดี 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออกน าเสนอผลงาน แสดง
ความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและแสวงหา
ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

 
8.สถานท่ีด าเนินการ 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2. แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น 

 2. ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาไทยเหมาะสมตามระดับชั้น 
 3. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆตาม
หลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 4. ผู้เรียนมีสามารถเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย สรุปองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี 
 5. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออกน าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและ
แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
. 
 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ             ลงชื่อ.....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         ( นางพจนาถ     ศิริสกุล )                       ( นายพยนต์    ไทยเกิด ) 
        หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย                                        รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ                   
  
ลงชื่อ....................................ผู้ เห็นชอบโครงการ             ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสาวจารุณี  บัวแย้ม)                                          (นายสมชาย  กิจคาม) 
       หัวหน้างานแผนและโครงการ                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 
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ชื่อโครงการ   ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ           ⬜  โครงการปกติ    

⬜  โครงการใหม่   
⬜  โครงการพิเศษ  

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     ครูอุรา   เชิดเพชรรัตน์ 

ฝ่ายวิชาการ   กลุ่มสาระ / งานห้องสมุด   
 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่   2  พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่  2  จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพและมีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น  
สนองมาตรฐานการศึกษา  ข้อที่  6  ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ◻ มาตรฐานที่  1   คุณภาพของผู้เรียน  

   ◻   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    ตัวบ่งชี้ย่อยที่      1  2  5 

           ◻   ข้อที ่1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยที่      1  

◻  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา     ตัวบ่งชี้ย่อยที่      3  5  6 

◻  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ         ตัวบ่งชี้ย่อยที่     1  2  5  

หลักการและเหตุผล   

ปัจจุบันโลกพัฒนาเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์  เป้าหมายการพัฒนาคือทรัพยากรมนุษย์  มุ่งเน้นให้เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้   ซ่ึงหมา ยถึงเป็นผู้ที่ มีคุณลักษณะนิ สัยใฝ่รู้ ใฝ่เรี ยน  มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควา ม
กระตือรือร้น  แสวงหาความรู้อยู่เสมอ ซ่ึงสามารถท าได้หลายวิธี  เช่น อ่านหนังสือหรือวารสาร   ดูรายการ
โทรทัศน์  ค้นคว้าหาความรู้โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์  และศึกษาจากประสบการณ์ตรง  โดย
ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  และส่งผลให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งควรจัดกิ จกรรม
ส่งเสริมการอ่านอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้   งานห้องสมุดจึงจัดให้มี
โครงการนี้ขึ้น  ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศต่อไป  

2.  วัตถุประสงค์โครงการ 

1.  เพ่ือให้เครื่องปรับอากาศใช้งานได้อย่างมี 

2.  เพ่ือให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้งานในการหาข้อมูลของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  เพ่ือให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้บริการงานห้องสมุด 

    3.   เป้าหมายโครงการ   
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   

1.  ร้อยละ100 อย่างทั่วของนักเรียนได้ใช้บริการในห้องสมุดอย่างทั่วถึง 
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
1.  นักเรียนร้อยละ  100มีความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดเป้าหมายเชิงคุณภาพ 

       2.  นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการร้อยละ  100 
       3.  นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร้อยละ  80  

                     4.  นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
 
  4.  กิจกรรมและด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.63 – 

มี.ค.64) 
ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.63 – ก.ย.63) 

ระยะเวลาที่ 
ด า เนินการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาที่ด า 

เนินการ 
งบประมาณ 

1. จัดซ้ือวัสดุสารนิเทศ ต.ค.63 – มี.ค.64 25,000  บาท เม.ย.63 – ก.ย.63 25,000  บาท นางอุรา เชิดเพชรรัตน์ 

2.  วางทุกงาน  อ่านทุกคน ต.ค.63 – มี.ค.64 500  บาท เม.ย.63 – ก.ย.63 500  บาท นางอุรา  เชิดเพชรรัตน์ 

3. ยอดนักอ่าน ต.ค.63 – มี.ค.64 700  บาท เม.ย.63 – ก.ย.63 700  บาท นางอุรา  เชิดเพชรรัตน์ 

4. จอแก้วหรรษา ต.ค.63 – มี.ค.64 3,000 เม.ย.63 – ก.ย.63 3,000 นางอุรา  เชิดเพชรรัตน์ 

5. มุมเจ้าฟ้านักอ่าน ต.ค.63 – มี.ค.64 15,000 เม.ย.63 – ก.ย.63  นางอุรา  เชิดเพชรรัตน์ 
 

5.  งบประมาณ 
 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท)  

รวม ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
1. จัดซ้ือวัสดุสารนิเทศ 50,000  - 50,000 
2. วางทุกงาน อ่านทุกคน 1,000  - 1,000 
3. ยอดนักอ่าน 1,400  -        1,400 
4. จอแก้วหรรษา 4,000 2,000        6,000 
5. เจ้าฟ้านักอ่าน 15,000       15,000 

                   รวมงบประมาณทั้งหมด 73,400    บาท 

6. หน่วยงาน / ผู้ท่ีเก่ียวข้อง    
 

ร้านหนังสือ , ศูนย์เด็กเล็กอ าเภอบ้านนาสาร 
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     7. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.  จ านวนนักเรียนร้อยละ  100  มี
ความพึงพอใจในการใช้บริการ
ห้องสมุด 

การส ารวจความพึงพอใจ แบบส ารวจความพึงพอใจ 

 
8.สถานที่ด าเนินการ  ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโรงเรียนบ้านนาสาร   
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  นักเรียนร้อยละ  100  มีความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุด 

 
 
 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ..............................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 
         (                            )              ( นายพยนต์    ไทยเกิด ) 
                ผู้เสนอโครงการ                               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ                   
 
 
ลงชื่อ....................................ผู้ เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวจารุณี  บัวแย้ม)                                     (นายสมชาย  กิจคาม) 
  หัวหน้างานแผนและโครงการ                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 
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9. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินและเอกลักษณ์ไทย  

ชื่อโครงการ ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและเอกลักษณ์ไทย (บริหารทั่วไป) 
ลักษณะโครงการ  โครงการปกติ  

โครงการใหม่  
โครงการพิเศษ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ ......................................................................  
ฝ่าย กลุ่มงานบริหารทั่วไป งาน กิจกรรมนอกหลักสูตร  
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี 3.ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อท่ี 3 จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต ตามหลัก
ปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
สนองมาตรฐานการศึกษา  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
ข้อที ่1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ตัวบ่งชี้ย่อยที่ .......................................  
ข้อที ่1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1,2  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาตัวบ่งชี้ย่อยที่................  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญตัวบ่งชี้ย่อยที่..................... 

 
1. หลักการและเหตุผล  

ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 กล่าว่า  ผู้ เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามวุฒิภาวะเต็มศักยภาพ โรงเรียนบ้านนาสารได้บริหารการศึกษาโดยใช้หลัก  TOPSTAR ซ่ึง
ประกอบด้วย (1.)ระบบการเรียนรู้ (2.)ระบบดูแลนักเรียน (3.)ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน  สาหรับกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ้านนาสารได้จัดเป็นกิจกรรมในหลักสูตร  ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามถนัด  และ
กิจกรรมนอกหลักสูตรโรงเรียนบ้านนาสารได้จัดกิจกรรมโดยวิธีบูรณาการ เน้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและยึดหลัก
ว่าผู้เรียนมีความสาคัญ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  

2. วัตถุประสงค์โครงการ  
1.1 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้เต็มศักยภาพความถนัด และความสนใจ  
1.2 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาด้านผู้ เรียน  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
1.3 เพ่ือส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียน และนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของชุมชน  
1.4 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและเอกลักษณ์ไทย  

3. เป้าหมายโครงการ  
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาให้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ ความถนัด และความสนใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
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3.1.2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาด้านผู้ เรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  

3.1.3 บุคลากรในโรงเรียน และนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
3.1.4 ผู้เรียนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและเอกลักษณ์ไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
3.2.1 ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เรียนรู้ เต็มศักยภาพความถนัด  และความสนใจตรง ตาม

วัตถุประสงค์  
3.2.2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาด้าน  ผู้ เรียน 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ  
3.2.3 บุคลากรในโรงเรียน และนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของชุมชนด้วยความ ภาคภูมิใจ  
3.2.4 ผู้เรียนมีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและเอกลักษณ์ไทยด้วยตระหนักเห็นคุณค่าใน

ความเป็นไทย 
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6. หน่วยงาน / ผู้ท่ีเก่ียวข้อง  
กลุ่มบริหารวิชาการ  
กลุ่มบริหารงานบุคคล  
กลุ่มบริหารทั่วไป  
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  
อ าเภอบ้านนาสาร 

 
ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ..............................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 
         (                            )              (                                 ) 
                ผู้เสนอโครงการ                           รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
ลงชื่อ....................................ผู้ เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวจารุณี  บัวแย้ม)                                     (นายสมชาย  กิจคาม) 
  หัวหน้างานแผนและโครงการ                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 
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ชื่อโครงการ   ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินและเอกลักษณ์ไทย 
ลักษณะโครงการ              โครงการปกติ    
                                  โครงการใหม่   
                                  โครงการพิเศษ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางพจนาถ     ศิริสกุล 
ฝ่าย วิชาการ            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  1 , 2 , 4 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่ 1 , 2 , 4 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
     ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1 , 2 , 5 
             ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1 , 2 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาตัวบ่งชี้ย่อยที่- 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1  
1. หลักการและเหตุผล   

คนไทยได้สืบทอดความเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนมาต้ังแต่โบราณ ค าประพันธ์ไทยจึงเป็นเอกลักษณ์ไทย 
ค่านิยม ของคนไทย แต่ผลจากการประเมินคะแนนในหน่วยการเรียนรู้ ต่างๆ ในรายวิชาภาษาไทยพบว่า เด็กไทยมี
ความรู้ในเรื่องเก่ียวกับค าประพันธ์น้อยลงและผู้ที่สามารถแต่งค าประพันธ์ได้ดีมีจ านวนน้อยลง จึงเป็นปัญหา
ส าคัญที่สถานศึกษาต้องเร่งหาวิธีการแก้ปัญหา ฉะนั้นการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่จึงวิธีการส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับค าประพันธ์ไทยอีกวิธีหนึ่ง ทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้ผู้ เรียนได้แสดงออกถึงความ
กตัญญูต่อบรรพบุรุษผู้เป็นต้นก าเนิดแห่ง ภูมิปัญญาไทยอีกด้วย 
2. วัตถุประสงค์โครงการ   

2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาไทยเหมาะสมตามระดับชั้น 
 2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญาไทย
และ สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 
3.   เป้าหมายโครงการ   
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   

3.1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น  
 3.1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาไทยเหมาะสมตามระดับชั้น  
 3.1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิ
ปัญญาไทย และสามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

3.2.1ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
 3.2.2 ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาไทยเหมาะสมตามระดับชั้น 
 3.2.3 ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญาไทยและ
สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 
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 4.  กิจกรรมและด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 2 (ต.ค.63 – มี.ค.64) ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.63 – ก.ย.63) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

1 วันสุนทรภู่ -  มิถุนายน-
กันยายน 

 

28,800 

ครูพจนาถ   
ศิริสกุล 

2 วันภาษาไทยแห่งชาติ -  กรกฎาคม-
กันยายน 

ครูพจนาถ   
ศิริสกุล 

3 แข่งขันทักษะวิชาการ
ศิลปหัตกรรมนักเรียน 

ตุลาคม-
มกราคม 

5,000 - - ครูพจนาถ   
ศิริสกุล 

 
5.  งบประมาณ 
 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท)  

รวม ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
วันสุนทรภู่ 
1 กระดาษสี A4  280   280 
2 กระดาษโปสเตอร์สี 80   80 

3 
กระดาษการ์ดสี 180 แกรม(พิมพ์เกียรติ
บัตร) 

140 
  140 

4 
ภาพโปสเตอร์ประวัติและผลงานของ
สุนทรภู่ 

100 
  100 

5 
ของรางวัลการแข่งขันทักษะของนักเรียน 
(กระเป๋า/สมุด/ปากกา) 

1,000   1,000 

วันภาษาไทยแห่งชาติ 

1 
กระดาษการ์ดสี 180 แกรม(พิมพ์เกียรติ
บัตร) 

140 
  140 

2 
ของรางวัลการแข่งขันทักษะของนักเรียน 
(กระเป๋า/สมุด/ปากกา) 

1,000   1,000 

3 การแสดงละครจากวรรณคดี  5,000  5,000 
แข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตกรรมนักเรียน 
1 ค่าอาหาร/ค่าเบี้ยเลี้ยง -  5,000 5,000 

  
                         รวมงบประมาณท้ังหมด  33,800บาท 
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6. หน่วยงาน / ผู้ท่ีเก่ียวข้อง    
    6.1 คณะละครมรดกใหม่  กรุงเทพฯ 
     7. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้
เหมาะสมตามระดับชั้น 
 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

 ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสาร
ภาษาไทยเหมาะสมตามระดับชั้น 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความ
เป็นไทยและเห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญาไทย
และสามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจ าวัน 

ประเมิน แบบประเมิน 

 
8.สถานท่ีด าเนินการ 
 -กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนบ้านนาสาร 
 -หอประชุมสัตตบุศย์  โรงเรียนบ้านนาสาร  
 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   

9.1ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
 9.2 ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาไทยเหมาะสมตามระดับชั้น 
 9.3 ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญาไทยและ
สามารถ 
                แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ.................................................ผู้ เห็นชอบ
โครงการ 
      ( นางพจนาถ    ศิริสกุล )              (...........................................) 
 ต าแหน่ง  หัวหน้ากุล่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    รองผู้อ านวยการฝ่าย/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มสาระ                   
 
 
ลงชื่อ....................................ผู้ เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวจารุณี  บัวแย้ม)                                     (นายสมชาย  กิจคาม) 
  หัวหน้างานแผนและโครงการ                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 
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10. โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการเรียนรู้ 
ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการเรียนรู้   

ลักษณะโครงการ            โครงการปกติ    
  โครงการใหม่   
  โครงการพิเศษ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวทิพวรรณ  แซ่ต้ัง 
กลุ่มบริหาร  วิชาการ   
กลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านนาสาร ข้อท่ี  1,2,3  
 1. เพ่ิมโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 3. ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองพันธกิจโรงเรียนบ้านนาสาร  ข้อท่ี  1,2,3  
 1. จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  

2. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพและมีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น  
3. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองมาตรฐานการศึกษา (3 มาตรฐาน) (ให้ระบุว่าโครงการที่จัดท าขึ้นมาสนองต่อมาตรฐานการศึกษาในข้อ
ใดตามตัวบ่งชี้ที่เท่าใด : ซ่ึงน ามาจากเป้าหมายด้านมาตรฐานการศึกษา) 

  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
     ข้อท่ี 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน    ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 1 - 6   

1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา 
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

   ข้อท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 1,2,3,4  
1.การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2.ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3.การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4.สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตัวบ่งชี้ย่อยท่ี1,2,5 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

ระยะเวลาด าเนินการ   ปีการึกษา 2563  
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ต้องยึดหลักผู้ เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ การจัดกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการ
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ความรู้เก่ียวกับตนเอง ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ความรู้เก่ียวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ และการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกกระบวนการคิด การจัดการ การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การ
ประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วม
กิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสม และ การประ เมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และนักเรียนมีระดับผลการเรียน 0  ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ของโรงเรียน และคะแนนเฉลี่ย การสอบ O-NET ยังต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  ดังนั้นโรงเรียนบ้านนาสาร
จึงได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่มาตรฐานขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 2) เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะ
     ต่างๆตามหลักสุตรอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 3) เพ่ือสนับสนุนให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
              อย่างรอบด้าน 
 4) เพ่ือสนับสนุนให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา     
              เต็มศักยภาพ 
4.  กิจกรรม 

1)  การจัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2)  การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง   
3)  การใช้และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
4)  การส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5)  การส่งเสริมผลิตสื่อ นวัตกรรม 
6)  การประกันคุณภาพการศึกษา  
7)  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้   
8)  การนิเทศภายใน 
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5. เป้าหมายโครงการ 

5.1 เป้าหมายด้านปริมาณ 
ไตรมาส กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 

1-2 
3-4 

1. การจัดท า
แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

1. ครูจัดท าแบบบันทึกมาตรฐานระบบการเรียนรู้ รร.1–รร.20 
2. ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   อย่างน้อยคนละ 1รายวิชา 
3. ครูได้รับการนิเทศการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้    
   2 คร้ัง : ภาค 
4. รายการวัสดุอุปกรณ์…………….รายการ 

71,000 พ.ค.63 
- 

พ.ค. 64 

   1-2 
3-4 

 

2. การวัดผลและ 
   ประเมินผลตาม 
   สภาพจริง 

1. การสอบวัดผลกลางภาคเรียน 1 คร้ัง : ภาคเรียน 
2. การสอบวัดผลปลายภาคเรียน 1 คร้ัง : ภาคเรียน 
3. ครูได้รับการนิเทศสมุด ปพ.5  2 คร้ัง : ภาคเรียน 
4. มีการสอบแก้ตัวเปลี่ยนผลการเรียน  2  คร้ัง : ภาคเรียน 
5. มีการจัดสอนเรียนซ้ า 1 คร้ัง : ภาคเรียน 
6. จัดพิมพ์สมุด ปพ.5  จ านวน  500 เล่ม 
7. สมุดบันทึกความดีของนักเรียน 
8. รายการวัสดุอุปกรณ์…………….รายการ 

30,000 
20,000 

พ.ค.63 
- 

ก.ย.64 

   1-2 
3-4 

 

3. การใช้และ
ปรับปรุงหลักสูตร 
สถานศึกษา 

1. ครูจัดท าแบบบันทึกมาตรฐาน รร.1-รร.5ทุกรายวิชาที่สอน 
2. ครูได้รับการนิเทศแบบบันทึกมาตรฐาน รร.1 – รร.5  ภาค 
    เรียนละ 1 คร้ัง 
3. มีการนิเทศการใช้หลักสูตรสถานศึกษา1 คร้ัง : ปีการศึกษา 
4. รายการวัสดุอุปกรณ์…………….รายการ 

1,100 
1,100 

พ.ค.63 
- 

พ.ค. 64 

    1-2 
3-4 

 

4. การส่งเสริมการ
ใช้แหล่งเรียนรู้และ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ นักเรียน  3    
    คร้ัง :ภาคเรียน 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้น านักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภูมิ 
   ปัญญาท้องถิ่น  1 คร้ัง : ปี 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดท าทะเบียนแหล่งเรียนและภูมิ 
    ปัญญาท้องถิ่น 
4. รายการวัสดุอุปกรณ์……รายการ 

3,000 
 

3,000 

พ.ค.63 
- 

พ.ค. 64 
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5.2 เป้าหมายด้านปริมาณ(ต่อ) 
ไตรมาส กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม/เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 

1-2 
3-4 

5. การใช้และผลิตสื่อ
นวัตกรรม 

1. ครูทุกคนมีการผลิตสื่อ ใบงาน ใบความรู้แบบฝึกหัด 
   แบบทดสอบ 
2. ครูทุกคนใช้สื่อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. ครูมีการผลิตนวัตกรรม 
4. รายการวัสดุอุปกรณ์……รายการ 

3,000 
 

3,000 

พ.ค.63 
- 

พ.ค. 64 

1-2 
3-4 

6. การประกัน 
   คุณภาพ          
   การศึกษา 

1. นักเรียนมีการประเมินตนเอง ตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา 1 ครั้ง : ปี 
2. ครูมีการประเมินตนเองตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา 1 ครั้ง : ปี 
3. ประชุมคณะกรรมการ  ฯ  2  ครั้ง : ภาค 
4. จัดท า รายงานการประเมินตนเอง  SAR 
5. รายการวัสดุอุปกรณ์…………….รายการ 

3,000 
 

3,000 

พ.ค.63 
- 

พ.ค. 64 

1-2 
3-4 

7. การวิจัยเพ่ือ 
   พัฒนาการ   
   เรียนรู้ 

1. ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
2. ครูพัฒนาผลงานวิจัย เพื่อขอรับการประเมินเลื่อนวิทย
ฐานะ 
4. รายการวัสดุอุปกรณ์…………….รายการ 

3,000 
2,000 

พ.ค.63 
- 

พ.ค. 64 

1-2 
3-4 

8.การนิเทศภายใน 1. ครูได้รับการนิเทศ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
2 ครั้ง ภาคเรียน 
3. ครูได้รับการนิเทศ สมุด ปพ.5  3 ครั้ง : ภาคเรียน 
4. ครูได้รับการนิเทศการผลิตสื่อนวัตกรรมครูมีสื่อ 
    เอกสาร ประกอบการสอน  
5. เรื่อง : คน : ภาคเรียน 
6. มีการประชุมคณะกรมการบริหารงานวิชาการ  10  
    ครั้ง ภาคเรียน 
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการประชุมครูในกลุ่มสาระ   
    8  ครั้ง :ภาคเรียน 
8. จัดท าเอกสารทางวิชาการ เผยแพร่ครู2 คร้ัง : เดือน 

1,100 
 

1,100 

พ.ค.63 
- 

พ.ค. 64 
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4.2  เป้าหมายด้านคุณภาพ 
ไตรมาส ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย 

1-2 5.1  ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ 3,4 ตามเกณฑ์ที่กลุ่มสาระก าหนด เพ่ิมขึ้น 80 
3-4 5.2  ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ ระดับ ดี ขึ้นไป 80 

 5.3  ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ระดับ ดี ขึ้นไป 80 
 5.4  ร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.3 มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ 5 
       ขั้นพ้ืนฐาน  O-NET  ทั้ง 8 กลุ่มสาระ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ  
 5.5  ร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.6 มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ 5 
       ขั้นพ้ืนฐาน  O-NET  ทั้ง 8 กลุ่มสาระ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ  
 7.1 ร้อยละของครูมีการก าหนดก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน 80 
       ความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 7.2 ร้อยละของครูที่มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลใน 80 
       การวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  
 7.3 ร้อยละของครูที่ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ 80 
       แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาทางสติปัญญา  
 7.4 ร้อยละของครูที่ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบท 80 
      ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  
 7.5 ร้อยละของครูที่มีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียน 80 
      รู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย  
 7.6 ร้อยละของครูที่ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ 90 
      ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค  
 7.7 ร้อยละของครูที่มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ 80 
      ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน  
 7.8 ร้อยละของครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของ 

      สถานศึกษา 
80 

 7.9 ร้อยละของครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็ม 80 
      เต็มเวลา เต็มความสามารถ  
 10.1ร้อยละของครูจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระสอดคล้องกับท้องถิ่น 80 
 10.2ร้อยละของครูจัดรายวิชาเพ่ิมเติมให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 80 
       ความสามารถ และความสนใจ  
 10.3 ร้อยละของครูจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนอง 80 
       ความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน  
 10.4 ร้อยละของครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 80 
       จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  
 10.5 ร้อยละของครูได้น าผลจากการรับการนิเทศไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง 80 
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5.1 ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 
รายการ ระยะเวลา 

1.ขั้นเตรียม 
1.1 ส ำรวจ วิเครำะห์ สภำพปัญหำ ควำมจ ำเป็นและก ำหนดผู้รับผิดชอบโครงกำร 
1.2 จัดท ำรำยละเอียดโครงกำร 
1.3 ขออนุมัติโรงกำร 

 
ส.ค.63 

2.ขั้นด าเนินการ 
2.1 แต่งต้ังคะท างาน หรือขออนุมัติจัดซ้ือ จัดจ้าง 
2.2 ด าเนินกิจกรรม/โครงการ 
2.3 รายงานผลหรือความต้องการความก้าวหน้าโครงการ 

 
ต.ค.– ก.ย. 63 

ต.ค. 63– ก.ย. 64 
มี.ค. 63 - ก.ย. 64 

3. ขั้นประเมินผลโครงการ 
3.1 ประเมินครั้งที่ 1 ( ผลการด าเนินงาน ไตรมาส ที่ 1-2 ) 
32 ประเมินครั้งที่ 2 ( ผลการด าเนินงาน ไตรมาส ที่ 3-4 ) 

 
มี.ค.63 
ก.ย.64 

 
6. งบประมาณ/ระยะเวลา ด าเนินการ 
ภาคเรียนที่ 1   งบประมาณ     74,200 บาท 
ภาคเรียนที่ 2  งบประมาณ     74,200 บาท 
   รวม  148,400 บาท 
7. สถานท่ีด าเนินงาน โรงเรียนบ้านนาสาร 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารวิชาการ 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1) เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 2) เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะ
     ต่างๆตามหลักสุตรอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 3) เพ่ือสนับสนุนให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
              อย่างรอบด้าน 
 4) เพ่ือสนับสนุนให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา     
              เต็มศักยภาพ 
 5) เพ่ือให้ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีการพัฒนาการสูงขึ้น  ทุกกลุ่มวิชาหรือสูงกว่า
     ค่าเฉลี่ยระดับชาติ 
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10. วิธีการประเมินผล 
1.  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2. ประเมินเอกสารการปฏิบัติงาน 
3. ประเมินจากการรายงานผลปฏิบัติงานของครู 

 
 

 

ลงชื่อ.........................................เสนอโครงการ        ลงชื่อ....................................รองผู้อ านวยการที่เก่ียวข้อง 
     (นางสาวทิพวรรณ  แซ่ต้ัง)                                (นายพยนต์  ไทยเกิด) 
         หัวหน้าฝ่ายวัดผล                                 รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
ลงชื่อ....................................ผู้ เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวจารุณี  บัวแย้ม)                                     (นายสมชาย  กิจคาม) 
  หัวหน้างานแผนและโครงการ                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ              โครงการปกติ    

  โครงการใหม่   
  โครงการพิเศษ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางนุตริยา  เครือหงส์ 
ฝ่าย ......................-.......................  กลุ่มสาระ / งาน  ............... คณิตศาสตร์………………….   
 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่   2.พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่  2 จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพและมีผลการทดสอบ
ระดับชาติสูงขึ้น  
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
     ข้อท่ี 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน    ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  

1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

1. หลักการและเหตุผล   
เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขึ้นจึงต้องจัดกิจกรรม

การเรียนที่ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมให้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ โดยใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์โครงการ   

1. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. เพ่ือส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้เต็มศักยภาพ  ตามความถนัดและความสนใจ  

3.   เป้าหมายโครงการ   
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
 1. จัดแข่งขันทักษะวิชาการ 1 ครั้งเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
 2. จัดค่ายคณิตศาสตร์ 1 ครั้ง 
 3. จัดแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2564  1 ครั้ง 
 4. จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่แหล่งเรียนรู้(Open House) 1 ครั้ง 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
1. ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้เต็มศักยภาพ  ตามความถนัดและความสนใจ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชา

คณิตศาสตร์ 
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 4.  กิจกรรมและด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2563 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนท่ี  1 (เม.ย.63 – ก.ย.63) ภาคเรียนท่ี 2 (ต.ค.63 – มี.ค.64) 

ระยะเวลาท่ีด าเนินการ งบประมาณ 
ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ งบประมาณ 

1. จัดแข่งขันทักษะวิชาการ 
1 ครั้งเนื่องในสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

ส.ค.2563  6,460 - - นางนุตริยา 
และคณะ 

2. จัดค่ายคณิตศาสตร์ 1ครั้ง - - พ.ย.2563 12,830 นางนุตริยา 
และคณะ 

3. จัดแข่งขันทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ วิชา
คณิตศาสตร์ ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 1 ครั้ง 

- - ธ.ค.2563 -                
ม.ค.2564 

1,670 นางนุตริยา 
และคณะ 

4. จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่
แหล่งเรียนรู้(Open 
House) 1 ครั้ง 

- - ก.พ.2564 - นางนุตริยา 
และคณะ 

 
5.  งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท)  

รวม ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
1. จัดแข่งขันทักษะวิชาการ 1 ครั้งเนื่องใน

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
6,460 - - 6,460 

2. จัดค่ายคณิตศาสตร์ 1ครั้ง 3,470 - 9,360 12,830 
3. จัดแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 

วิชาคณิตศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2564 1 
ครั้ง 

1,670 - - 1,670 

4. จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่แหล่งเรียนรู้
(Open House) 1 ครั้ง 

- - - - 

                    
รวมงบประมาณทั้งหมด  20,960   บาท 

 
6. หน่วยงาน / ผู้ที่เก่ียวข้อง    
- 
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     7. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. จัดแข่งขันทักษะวิชาการ 1 ครั้งเนื่องใน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

ประเมิน แบบประเมิน 

2. จัดค่ายคณิตศาสตร์ 1ครั้ง ประเมิน แบบประเมิน 

3. จัดแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
วิชาคณิตศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2564 1 ครั้ง 

ประเมิน แบบประเมิน 

4. จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่แหล่งเรียนรู้(Open 
House) 1 ครั้ง 

ประเมิน แบบประเมิน 

 
8. สถานที่ด าเนินการ  

โรงเรียนบ้านนาสาร 
 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  . 
 ได้จัดแข่งขันทักษะวิชาการ 1 ครั้งเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดค่ายคณิตศาสตร์ จัดแข่งขันทาง

วิชาการ ระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2564 และจัดกิจกรรมเปิดประตูสู่แหล่งเรียนรู้
(Open House)              ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้เต็มศักยภาพ   ตามความถนัดและความสนใจ 
และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  

 
 

 
ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ.................................................ผู้ เห็นชอบ
โครงการ 
      (...........................................)              (...........................................) 
 ต าแหน่ง  ....................................................    รองผู้อ านวยการฝ่าย/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มสาระ                   
 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ............................................... ...ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสาวจารุณี  บัวแย้ม)                                          (นายสมชาย  กิจคาม)  
         หัวหน้างานแผนงาน                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 
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ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ    

 โครงการใหม่   
 โครงการพิเศษ  

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอุบล ไทยเสน 
ฝ่าย บริหารวิชาการ     กลุ่มสาระ / งาน  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ 
ข้อ 1 เพ่ิมโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
ข้อ 2 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
ข้อ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
  

สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่  

ข้อ 1 จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
ข้อ 2 จัดการศึกษาให้นักเรียนให้มีคุณภาพและมีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
ข้อ 5 บริหารจัดการเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 

สนองมาตรฐานการศึกษา  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
     ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน     
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 6 มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
             ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   
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1. หลักการและเหตุผล   
จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษา ทุกระดับชั้น นักเรียนได้รับผลการเรียนระดับ 3 -

4  เพียงร้อยละ 50  และผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) ไม่ผ่านเกณฑ์ในระดับที่ชาติก าหนดไว้ การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นจึงต้องใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้ง
ยังต้องส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ จึงควรมีการจัดการแข่งขัน
ทักษะวิชาการภายในโรงเรียน เพ่ือฝึกฝนและสรรหานักเรียนเข้าแข่งขันในระดับทีสู่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์โครงการ   
1) เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช่สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่ง 
เรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2) เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาบุคลากรในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ตลอดจนน าผลงานวิจัยไปใช้พัฒนาผู้เรียน 
4) เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้เต็มศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ 
5) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สูงขึ้น 

3. เป้าหมายโครงการ   
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  

ภาคเรียน ชื่อกิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ภาคเรียน

ที่ 1 
1. กิจกรรมวันอาเซียน 
 
2. กิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
3. กิจกรรมวันรพี 
 

- นักเรียนและครูทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรม 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ทุกห้องเข้าร่วมกิจกรรม  
- นักเรียนและครูทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรม 
 

  
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
1) นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ 
รอบตัว  
2) นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 
3) นักเรียนใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้และน าเสนองาน 
4) นักเรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 
5) นักเรียนสามารถน าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
6) นักเรียนสามารถก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
7) นักเรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
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8) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 3,4 ตามเกณฑ์ที่กลุ่มสาระก าหนด เพ่ิมขึ้น 
9) นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ ระดับ ดี ขึ้นไป 
10) นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ระดับ ดี ขึ้นไป 
 

 4.  กิจกรรมและด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1  

( เม.ย. 63 – ก.ย. 63 ) 
ภาคเรียนที่  2 

 ( ต.ค. 63 – มี.ค. 64 ) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

1. กิจกรรมวันอาเซียน ส.ค. 63 3,000 - - กลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ 

2. กิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์ 

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

พ.ค. - ก.ย. 63 3,000 - - กลุ่มสาระ

สังคมศึกษาฯ 

3. กิจกรรมวันรพี ส.ค. 62 1,500 - - กลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ 

 
5.  งบประมาณ 

 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท)  

รวม ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
 กิจกรรมวนัอาเซยีน - - - - 

1. ค่าวัสดุ – อุปกรณ์ 3,000 - - 3,000 

 
กิจกรรมสบืสาน อนรุกัษ์ ว ัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

- - - - 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร 1,000 2,000 - 3,000 

 กิจกรรมวนัรพี - - - - 

1. ค่าวัสดุ – อุปกรณ์ 1,500 - - 1,500 

    
รวมงบประมาณทั้งหมด   7,500  บาท 
 

6. หน่วยงาน / ผู้ท่ีเก่ียวข้อง    
1) ฝ่ายบริหารวิชาการ 

 2) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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  7. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 

แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว  

สังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 

2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้
ระหว่างกัน 

สังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 

3. ร้อยละ 60 ของนักเรียนใช้เทคโนโลยีการ
เรียนรู้และน าเสนองาน 

สังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 

4. ร้อยละ 90 ของนักเรียนสามารถสรุป
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสาร

โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

สังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 

5. ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถน าเสนอวิธี
คิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของ

ตนเอง 

สังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 

6. ร้อยละ 70 ของนักเรียนสามารถก าหนด
เป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

7. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

8. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 3,4 
ตามเกณฑ์ที่กลุ่มสาระก าหนดเพ่ิมขึ้น 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

9. ร้อยละ 80 ของนักเรียนผ่านเกณฑ์การ

ประเมินสมรรถนะ ระดับ ดี ขึ้นไป 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

10. ร้อยละ 70 ของนักเรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ระดับ ดี ขึ้นไป 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

 
8. สถานที่ด าเนินการ  

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านนาสาร 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
1) นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาสังคมศึกษา 
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 - 4 มากขึ้น 

 
 
ลงชื่อ......................................ผู้ เสนอโครงการ     ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นางสาวกมลลักษณ์ สิริภัทรธนากูล)        (นางอุบล ไทยเสน) 
             ต าแหน่ง  ครู คศ.1          รองผู้อ านวยการฝ่าย/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มสาระ                   
 
 
ลงชื่อ....................................ผู้ เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวจารุณี  บัวแย้ม)                                     (นายสมชาย  กิจคาม) 
  หัวหน้างานแผนและโครงการ                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 
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ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการเรียนรู้   
ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ    

  โครงการใหม่   
  โครงการพิเศษ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายชัยยุทธ    ยิ้มมาก 
ฝ่าย  วิชาการ    กลุ่มสาระ  การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านนาสาร ข้อท่ี  1 - 6  
 1. เพ่ิมโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 3. ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องเป็นครูมืออาชีพ 
 5. เพ่ิมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
 6. ส่งเสริมและ สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองพันธกิจโรงเรียนบ้านนาสาร  ข้อท่ี  1 - 6  
 1. จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  

2. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพและมีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น  
3. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เป็นครู

มืออาชีพ     
5. บริหารจัดการเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม  
6. ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร

จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษา (3 มาตรฐาน) (ให้ระบุว่าโครงการที่จัดท าขึ้นมาสนองต่อมาตรฐานการศึกษาในข้อ

ใดตามตัวบ่งชี้ที่เท่าใด : ซ่ึงน ามาจากเป้าหมายด้านมาตรฐานการศึกษา) 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
     ข้อท่ี 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 1 - 6   

1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา 
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

   ข้อท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 1,2,3,4  
1.การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2.ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3.การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
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4.สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  1,2,4 

1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี1,2,5 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

1. หลักการและเหตุผล  
  จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปีการศึกษาที่ผ่านมา   ระดับผลการเรียน 0 , 3 – 4 ของ
นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามที่โรงเรียนก าหนดและ
ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ในปีการศึกษา 2562 ยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายของโรงเรียน จึงเป็นต้องพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียน  มีคุณภาพการศึกษาเป็นไป
ตามเป้าหมายของโรงเรียน 
 
2.  วัตถุประสงค์โครงการ  

 2.1   เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา 
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 2.2   เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ 
 2.3   เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
 
3.   เป้าหมายโครงการ   

3.1   เป้าหมายเชิงปริมาณ  
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิดขั้นสูง วิเคราะห์ คิดริเริ่ม 

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
3.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิดขั้นสูง วิเคราะห์ คิดริเริ่ม แก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
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4.  กิจกรรมและด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม 
ปีการศึกษา 2563 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ภาคเรียนท่ี 1 (เม.ย.63 – ก.ย.63) ภาคเรียนท่ี  2 (ต.ค.63 – มี.ค.64) 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ งบประมาณ ระยะเวลาที่ด าเนินการ งบประมาณ 

1 
ผลิตสื่อการสอน
วิทยาศาสตร์ 1 

1 เม.ย.63 – 30 ก.ย.63 25,325 - - 
นายชัยยุทธ  

ยิ้มมาก 

2 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ 1 

1 เม.ย.63 – 30 ก.ย.63 209,507 - - 
นายชัยยุทธ  

ยิ้มมาก 

3 
สัปดาห์ 
วันวิทยาศาสตร์ 

1 เม.ย.63 – 30 ก.ย.63 27,070 - - 
นายชัยยุทธ  

ยิ้มมาก 

4 
ผลิตสื่อการสอน
วิทยาศาสตร์ 2 

- - 1 ต.ค.63 – 31มี.ค.64 15,780 
นายชัยยุทธ  

ยิ้มมาก 

5 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ 2 

- - 1 ต.ค.63 – 31มี.ค.64 43,929 
นายชัยยุทธ  

ยิ้มมาก 

6 

ส่งเสริมนักเรียน
เพ่ือสอบคัดเลือก
เข้าค่ายโอลิมปิค
วิชาการ 

1 เม.ย.63 – 30 ก.ย.63 - 1 ต.ค.63 – 31มี.ค.64 - 
นายจตุพล   
โฉมยงค์ 

7 
ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

1 เม.ย.63 – 30 ก.ย.63 งบวิชาการ 1 ต.ค.63 – 31มี.ค.64 งบวิชาการ 

นายชัยยุทธ 
ย้ิมมาก 
และ 

คณะครูกลุ่ม
สาระ

วิทยาศาสตร์ 
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5.  งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม / รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 

1 
ผลิตส่ือการสอนวิทยาศาสตร์ 1 - - - - 
วัสดุอุปกรณ์ 25,325 - - 25,325 

2 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 1 - - - - 
วัสดุอุปกรณ์ 209,507 - - 209,507 

3 
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ - - - - 
วัสดุอุปกรณ์ 24,870 - - 24,870 

4 
ผลิตส่ือการสอนวิทยาศาสตร์ 2 - - - - 
วัสดุอุปกรณ์ 15,780 - - 15,780 

5 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 2 - - - - 
วัสดุอุปกรณ์ 43,929 - - 43,929 

6 ส่งเสริมนักเรียนเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิควิชาการ - - - - 
 วัสดุอุปกรณ์ - - - - 
7 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ - - - - 
 วัสดุอุปกรณ์ งบวิชาการ - งบวิชาการ - 

รวมเงิน ( สามแสนหน่ึงหมื่นเก้าพันส่ีร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน ) 319,411 
6. หน่วยงาน / ผู้ที่เก่ียวข้อง    
    - 
7. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

โครงการเป็นไปตามแผนด าเนินการกิจกรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ 

การนิเทศโครงการ 
ผลงานนักเรียนและ 

แบบประเมิน 
กิจกรรมมีความเหมาะสมกับการพัฒนา 
และส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 

การนิเทศโครงการ 
ผลงานนักเรียนและ 

แบบประเมิน 
โครงการได้ ด าเนินการกิจกรรมตาม
แผนการเงินที่วางไว้ 

การนิเทศโครงการ 
ผลงานนักเรียนและ 

แบบประเมิน 

 
8. สถานท่ีด าเนินการ    
             กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โรงเรียนบ้านนาสาร 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  9.1   ระยะท่ี   1    ภาคเรียนท่ี 1 ( 1 เม.ย.63 – 30 ก.ย.63 ) 
  -   ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  -   นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เต็มตามศักยภาพ 
  -   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
  9.2   ระยะท่ี   2    ภาคเรียนท่ี  2 ( 1 ต.ค.63 – 31 มี.ค.64 ) 
   -   ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   -   นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เต็มตามศักยภาพ 
     -   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
 

 
ลงชื่อ  ........................................... ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          ( นายชัยยุทธ  ยิ้มมาก )            ( ........................................... ) ต าแหน่งหัวหน้า
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              รองผู้อ านวยการฝ่าย/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มสาระ                   
 
 
ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ   ลงชื่อ........................................... ..ผู้อนุมัติโครงการ 
         ( นางสาวจารุณี  บัวแย้ม  )                                      (นายสมชาย  กิจคาม) 
       หัวหน้างานแผนและโครงการ                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 
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ชื่อโครงการ    พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการเรียนรู้ 
 
ลักษณะโครงการ        โครงการปกติ  
                             โครงการใหม่  
                             โครงการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพรรณวดี  ทวีวิทย์ชาคริยะ 
ฝ่าย  งานวิชาการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  2,3 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อท่ี  1,3 
สนองมาตรฐานการศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
                   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยที่  2,5,6  
                   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ เรียน   ตัวบ่งชี้ย่อยที่  1,2,3,4  
       มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตัวบ่งชี้ย่อยที่  1,2,3,4,5 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า เป็นการมุ่งพัฒนาผู้ เรียนทุกคนซ่ึง
เป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่ มีความสมดุลทั้ง ด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดม่ัน ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีความรู้และทักพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อทุกคน สามารถเรียนรู้  และพัฒนาตนเองได้เต็ม
ศักยภาพ  
 ซ่ึงจากผลด าเนินการจัดการเรียนการสอนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ผลการเรียนของ
นักเรียน พบว่า ระดับชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ได้ผลการเรียน ระดับ 1 – 4 ร้อยละ97.70 ระดับ 3 – 4 
ร้อยละ 82.74 และระดับ 0/ร ร้อยละ 2.30 กลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนบ้านนาสารจึงได้
จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการเรียนรู้  ขึ้น เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาและเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
   
2. วัตถุประสงค์โครงการ  
 1. เพ่ือพัฒนาการการเรียนสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  
 2. เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาให้สูงขึ้น   
 
3. เป้าหมายโครงการ  
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ      
  นักเรียนโรงเรียนบ้านนาสารทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาสูงขึ้น 5 %  
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาสูงขึ้น 
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4. กิจกรรมและด าเนินงาน 

 
ที ่
 

 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2563  
ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 2(ต.ค.63-มี.ค.64) ภาคเรียนที่ 1(เม.ย.63-ก.ย.63) 

ระยะเวลา ที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ ระยะเวลา ที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

1. จัดหาวัสดุฝึก
วิชาพลศึกษา 

พ.ย. 63 –ก.พ.64 39,465 พ.ค. – ก.ย. 63 25,775 นางพรรณวดี ทวีวิทย์ชาคริยะ 
และครูกลุ่มสาระฯสุขศึกษา
และพลศึกษา 

2. ทดสอบ
สมรรถภาพ
ทางกาย 

พ.ย. 63 –ก.พ.64 - - - นางพรรณวดี ทวีวิทย์ชาคริยะ
และครูกลุ่มสาระฯสุขศึกษา
และพลศึกษา 

3. เยาวชนส านึก
ดี ขับขี่
ปลอดภัย 

ต.ค. 63 - - - นางพรรณวดี ทวีวิทย์ชาคริยะ
และครูกลุ่มสาระฯสุขศึกษา
และพลศึกษา 

  
5. งบประมาณ  

 
ที ่

 
รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท)  
รวม ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 

 จัดหาวัสดุฝึกวิชาพลศึกษา     
1. ลูกฟุตซอลซ้อม   29,700 29,700 
2. ลูกฟุตบอลซ้อม   14,850 14,850 
3. ตาข่ายประตูฟุตบอล   3,000 3,000 
4. ลูกฟุตซอลแข่งขัน   3,000 3,000 
5. ลูกฟุตบอลแข่งขัน   3,000 3,000 
6. เหล็กสปริงปักธง   3,000 3,000 
7. รั้วกระโดดล้มลุกขนาด 8 นิ้ว   4,800 4,800 
8. กรวย    1,500 1,500 
9. พาวเวอร์สปิ๊ดรีซีสเตอร์   990 990 
10. สปิดริง เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 ซม.   1,400 1,400 
      

    
                รวมงบประมาณท้ังหมด 65,240 บาท 
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6. หน่วยงาน / ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
 6.1 ส านักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาอ าเภอบ้านนาสาร    
 6.2 สถานีต ารวจภูธร อ าเภอบ้านนาสาร            
       
7. การติดตามและประเมินผล   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
นักเรียนโรงเรียนบ้านนาสารทุกคน
มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาสุขศึกษา
และพลศึกษาสูงขึ้น 5 % 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

 
8. สถานท่ีด าเนินการ      
 1. โรงเรียนบ้านนาสาร  
  
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาสูงขึ้นกว่าเป้าหมาย 
 2. นักเรียนทุกคนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการเรียนในระดับสูงได้ 
 
 
 
 
ลงชื่อ ................................................. ผู้เสนอโครงการ         ลงชื่อ ................................. ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (                                     )                                   (.........................................)ต าแหน่ง 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา                              รองผู้อ านวยการฝ่าย/หัวหน้าฝ่าย 
 
 
ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ   ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติโครงการ  
         ( นางสาวจารุณี  บัวแย้ม  )                                      (นายสมชาย  กิจคาม)  
       หัวหน้างานแผนและโครงการ                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาผู้เรียน สู่มาตรฐานการเรียนรู้   
ลักษณะโครงการ    โครงการปกติ  
   □  โครงการใหม่  
   □  โครงการพิเศษ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนเรศ  อ่อนศรี   
ฝ่าย วิชาการ    กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  2 
2  พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อท่ี 2 
 2.  จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพ และมีผลการทดสอบระดับชาติ สูงขึ้น  
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
    ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 5 และ 6 
  5.  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6.  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อ การท างาน หรืองานอาชีพ 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   ตัวบ่งชี้ย่อยที่  1 
  1.  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาตัวบ่งชี้ย่อยที่ 3 
 3.  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และ ทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1 -5.. 
 1.  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 2.  ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 4.  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 5.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
1.  หลักการและเหตุผล 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาสาร  ก าหนดให้ครูจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์  ด้านต่างๆสูงขึ้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงวางแผนทบทวน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระฯ  โดยปรับปรุงหลักสูตร  กระบวนการจัดการเรียนการสอน  การ
จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   ให้เหมาะสม เพียงพอ   มี
การส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
โดยมุ่งหวังให้นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ  รวมถึงการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
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2.  วัตถุประสงค์โครงการ  
2.1  เพ่ือปรับพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  

 2.2  เพ่ือจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   ให้เหมาะสม 
เพียงพอ 
 2.3  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิต หรืองานอาชีพได้   
3.  เป้าหมายโครงการ 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  3.1.1  มีหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  ครบถ้วน 
ทุกรายวิชา 
  3.1.2  มีวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรียนรู้  ครบถ้วน เพียงพอ ทุกรายวิชา 
  3.1.3  ได้จัดค่ายพัฒนาทักษะเพ่ืออาชีพ จ านวน 1  ครั้ง  มีนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม15 -20 คน 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  3.2.1  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  มีความถูกต้องตามรูปแบบ  มีความสอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาสาร  สามารถน าไปใช้จัดการเรียนรู้ได้จริง 
  3.2.2  มีสื่อวัสดุ อุปกรณ์  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้   ที่เหมาะสม 
เพียงพอ  ใช้ประโยชน์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิผล 
  3.2.3  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยทุกรายวิชา  สูงขึ้น เม่ือเทียบกับภาคเรียนที่ผ่านมา  
 
4.  กิจกรรมและด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2563 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1  
(1 เม.ย. – 30 ก.ย. 63) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 ต.ค. – 31 มี.ค. 63) 

ระยะเวลา
ที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ที่
ด าเนินการ 

งบประมา
ณ 

1 ปรับหลักสูตรกลุ่มสาระการงานฯ พ.ค. -ก.ค .
63 

1,000 พ.ย .-ธ .ค .
63 

- ครูสุภาพร   

2 จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการ
เรียนรู้ 

พ.ค. -ก.ย .
63 
 

57,435 พ. ย . 6 3 -
ก.พ.64 

27,000 ครูนเรศ 
ครูสุภาพร  
ครูวรพจน์ 

3 พัฒนาทักษะเพ่ืออาชีพ 
(หนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์) 

พ.ค. -ก.ย .
63 

6,000 พ. ย . 6 3 -
ก.พ.64 

- ครูสุภาพร  
ครูศิริรัช 

รวมท้ังส้ิน - 64,435 - 27,000 - 
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5.  งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท)  

รวม ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 

1 
กิจกรรมปรับหลักสูตรกลุ่มสาระการ
งานฯ 

- - - - 

-  วัสดุในการท าเอกสารหลักสูตร 1,000 - - 1,000 

2 
กิจกรรมจัดหาส่ือวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนรู้ 

- - - - 

-  สื่อวัสดุอุปกรณ์ฯ(งานเกษตร) 43,000 - - 43,000 

 
-  สื่ อ วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ ฯ ( ง า น ช่ า ง
อุตสาหกรรม) 

18,435   18,435 

 -  สื่อวัสดุอุปกรณ์ฯ(งานคหกรรม) 20,000   20,000 
 -  สื่อวัสดุอุปกรณ์ฯ(ส านักงานงาน) 3,000   3,000 
3 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะเพ่ืออาชีพ - - - - 
 -  ค่าวัสดุในการฝึกทักษะ 6,000   6,000 
รวมงบประมาณท้ังส้ิน 91,435   91,435 

6.  หน่วยงาน / ผู้ท่ีเก่ียวข้อง   -   
 
7.  การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

มีหลักสูตรกลุ่มสาระฯการงานฯ ที่ถูกต้อง 
ครบถ้วนทุกรา ยวิชา (โครงสร้างหลักสูตร
กลุ่มฯ, โครงสร้างรายวิชา, ค าอธิบายรายวิชา) 

การตรวจสอบ แบบตรวจหลักสูตร 

มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ให้เกิด
ประสิทธิผล 

สังเกต  สอบถาม แบบสังเกต  แบบสอบถาม 

มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา 
สูงขึ้น เม่ือเทียบกับภาคเรียนที่ผ่านมา 

เปรียบเทียบข้อมูล แบบตรวจสอบข้อมูล 

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ สอบถาม แบบสอบถาม 

8.  สถานท่ีด าการ  โรงเรียนบ้านนาสาร 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 9.1  มีหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ที่ถูกต้องตามรูปแบบ  มีความสอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาสาร  สามารถน าไปใช้จัดการเรียนรู้ได้จริง 
 9.2  มีสื่อวัสดุ อุปกรณ์  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   ที่เหมาะสม เพียงพอ  
ใช้ประโยชน์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิผล 
 9.3  นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยทุกรายวิชา  สูงขึ้น เม่ือเทียบกับภาคเรียนที่ผ่านมา 
 9.4  ได้จัดค่ายพัฒนาทักษะเพ่ือการมีอาชีพ  และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทักษะตาม
เป้าหมาย 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ        ลงชื่อ......................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 

        (นายนเรศ  อ่อนศรี)                    (นายพยนต์  ไทยเกิด) 
           ต าแหน่ง  ครู                                                  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

ลงชื่อ.......................................................                     ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

            (นาพงษ์ศักด์  นาครพัฒน์)                                      (นายสมชาย  กิจคาม) 
    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 
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ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ    

 โครงการใหม่   
 โครงการพิเศษ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางศิริรัช โสมล 
ฝ่าย บริหารวิชาการ     กลุ่มสาระ / งาน  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ 
ข้อ 2 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่  

ข้อ 2 จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพและมีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 

สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
     ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน     
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
             ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 1. หลักการและเหตุผล   

ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2563  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท ให้ตระหนักถึงความส าคัญและเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ
ให้ผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนรู้จักตนเอง ส ารวจความสนใจ ความถนัด และมองเห็นเส้นทางชีวิตใน
อนาคต  เพ่ือวางแผนในการศึกษาต่อ หรือเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ เสริมสร้างลักษณะนิสัยในการ
ท างาน (ขยัน อดทน กระตือรือร้น ซ่ือสัตย์และรับผิดชอบ) ให้สามารถก้าวสู่โลกแห่งการท างาน   ทั้งนี้ เพ่ือเป็น
การส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและเผยแพร่ผลงานของนักเรียนที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ ดี  (Best 
Practices)  ในลักษณะของ “1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์”  

จากนโยบายดังกล่าว  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีร่วมกับนักเรียนโรงเรียน
บ้านนาสารจึงมีแนวคิดร่วมกันว่า  ควรจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน   เพ่ิมเวลารู้” กลุ่มการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีให้กับนักเรียน เพ่ือเป็นที่มาของผลงาน “1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์”  โดยประดิษฐ์และสร้างสรรค์ภูมิ
ปัญญาวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์  ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างหลากหลาย
รูปแบบ  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการให้ความรู้แก่นักเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาจากชุมชน   ซ่ึงเป็นทางเลือกอีก
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ทางหนึ่งที่จะมีประโยชน์และน่าสนใจ  สามารถหารายได้ระหว่างเรียน  น าไปจ าหน่ายตามร้านค้า และส่งเสริม
เป็นอาชีพในอนาคตต่อไปได้ 

 2. วัตถุประสงค์โครงการ   
1) เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นตามหลักสูตรและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
2) เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวัดผลประเมินตามสภาพจริง 
3) เพ่ือส่งเสริมการผลิต และใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
4) เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
5) เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

3. เป้าหมายโครงการ   
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  

ภาค
เรียน 

ชื่อกิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ภาค
เรียนที่ 

2 

กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ 
 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

  
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

1) นักเรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและเห็นคุณค่ามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันล้ าค่าของชาติไทย 
2) นักเรียนได้น าความรู้มาปฏิบัติใช้ได้จริงและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
3) นักเรียนใช้ภูมิปัญญาจากชุมชนให้เกิดประโยชน์และฝึกนิสัยรั กการท างาน มีความอดทน 
อดกลั้น มีความละเอียดรอบคอบ ฝึกสมาธิ 
4) นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถน ามาประดิษฐ์เป็นสิ่งแปลก
ใหม่ต่อไป 
5) นักเรียนสามารถฝึกอาชีพและมีรายได้เสริมระหว่างเรียน และฝึกการท างานกันเป็นหมู่
คณะเพ่ือให้เกิดความสามัคคี 
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 4.  กิจกรรมและด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1  

( เม.ย. 63 – ก.ย. 63 ) 
ภาคเรียนที่  2 

 ( ต.ค. 63 – มี.ค. 64 ) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

1. กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 
ผลิตภัณฑ์ 

- - พ.ย.63-ก.พ.64 3,000 ครูศิริรัช 
โสมล 

 
5.  งบประมาณ 

 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท)  

รวม ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
 กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ - - - - 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      

 

   รวมงบประมาณทั้งหมด   3,000  บาท 
 

6. หน่วยงาน / ผู้ที่เก่ียวข้อง    
1) ฝ่ายบริหารวิชาการ 

 2) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
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7. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความนักเรียนมี
ความสามารถในการประดิษฐ์และสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ ที่
สวยงามได้และใช้งานได้  

สังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 

2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนได้น าความรู้ที่เรียน
มาปฏิบัติใช้ได้จริง 

สังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 

3. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่า
เก่ียวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 

ประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจ 

4. ร้อยละ 90 ของนักเรียนสามารถใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ได้ 

ประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจ 

5. ร้อยละ 90 นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากภูมิ
ปัญญาในชุมชนสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับ
การเรียนวิชาประวัติศาสตร์ได้ 

ประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
8. สถานที่ด าเนินการ  

โรงเรียนบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   

นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และเกิดนิสัยรักการท างาน มีความอดทน อดกลั้น  มีความละเอียด
รอบคอบ  ฝึกสมาธิ 

 
 
 
 

ลงชื่อ......................................ผู้ เสนอโครงการ     ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางศิริรัช โสมล)                    (นายนเรศ อ่อนศรี) 
             ต าแหน่ง  ครู คศ.1          รองผู้อ านวยการฝ่าย/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มสาระ                   
 
 
ลงชื่อ....................................ผู้ เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวจารุณี  บัวแย้ม)                                     (นายสมชาย  กิจคาม) 
  หัวหน้างานแผนและโครงการ                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการเรียนรู้ 
 
ลักษณะโครงการ            โครงการปกติ    

⬜โครงการใหม่   
⬜  โครงการพิเศษ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางทิพวรรณ์ สนธนวณิชย์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  

 1.เพ่ิมโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
 2.พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

          3.ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

          4.ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องเป็นครูมืออาชีพ 

 5.เพ่ิมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 

 6.ส่งเสริมและ สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
         เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  
 สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่  

1 จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
2 จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพและมีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น  
3 จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เป็นครูมือ

อาชีพ   
5 บริหารจัดการเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
6ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร

จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
◻  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

  ◻   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1,2,3,4,5,6 

          ◻   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1,3   

◻  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาตัวบ่งชี้ย่อยที่ 3,4,5,6 

◻  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1,2,3,4,5 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนบ้านนาสาร อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 หลักการและเหตุผล  เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ นอกจากให้ความรู้
และฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในห้องเรียนแล้ว การแสวงหาความรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาก็เป็นสิ่งส าคัญส่วนหนึ่งที่เน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้เพ่ิมเติม เน้นการ
ปฏิบัติจริง และการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ด้วย
เหตุผลดังกล่าว ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษ เพ่ือเติมเต็มความรู้และทักษะต่างๆ ที่ได้เล่าเรียนมา ใช้ในสถานการณ์จริง
อย่างเต็มที่ และเต็มความสามารถเต็มศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 วัตถุประสงค์โครงการ   
1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับชั้น 

 2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปี ในด้านความรู้ความเข้าใจ และ
ทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง  
  3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย  
 4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึก
ตามที่สถานศึกษาก าหนด ปรากฏชัดเจน โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
 5. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียน เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  

6.เพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

    3.   เป้าหมายโครงการ   
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
1.ครูแต่ละท่านในกลุ่มสาระผลิตสื่อการสอนจ านวน 2 ชิ้นงาน/ภาคเรียน  

           2.นักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีผลสัมฤทธ์ิการเรียน
วิชาภาษาต่างประเทศสูงขึ้น  5 % 

3.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านภาษาต่างประเทศ 100 % 
4.จัดกิจกรรมวันส าคัญ ของเจ้าของภาษา 1 วัน 
5.จัดป้ายนิเทศเดือนละ 1 ครั้ง 
6. เสนอค าศัพท์ 1 ครั้ง/สัปดาห์ 
7.แข่งขันการประกวดโครงงานภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศสูงขึ้น 
2.  นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานด้านภาษาต่างประเทศ 
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4.  กิจกรรมและด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 
ปีการศึกษา 2563 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.63 –มี.ค.64) ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.63 –ก.ย.63) 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ งบประมาณ ระยะเวลาที่ด าเนินการ งบประมาณ 

1. ผลิตสื่อ 
การเรียนการสอน 

ต.ค.63 – มี.ค.64 10,000 เม.ย.63 – ก.ย.63 10,000 นางนันทิยา หงษ์
ทอง 
นางสดใส ดาว
สุวรรณ 

2. จัดป้ายนิเทศ ต.ค.63 – มี.ค.64 500 เม.ย.63 – ก.ย.63 500 นางสุชาดา สนธน
วณิชย์ 
นางกัลยาณี ถ่าง
ก้าวหน้า 

3. English day 25 ธ.ค. 63 13,000   นายเดโชว์ แก้ววิหค 
น.ส.รัตนา ธน
เกียรติวงษ์  
นายสมเกียรติ จ าปี
พันธ ์

4. One Week One 
Word 

ต.ค.63 – มี.ค.64 2,250 เม.ย.63 – ก.ย.63 2,500 นางนันทิยา หงษ์
ทอง 
น.ส.ฉันทนา ชัยพูล
เดช 

5. โครงงาน
ภาษาอังกฤษ 

- - เม.ย.63 – ก.ย.63 8,000 นางจิราวรรณ 
นาคพิน 

 

5.  งบประมาณ 
 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท)  

รวม ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
1. กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน     
 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ 20,000 - - 20,000 
2. จัดป้ายนิเทศ     
 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ 1,000 - - 1,000 
3. English day     
 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ 13,000 - - 13,000 
4. One Week One Word     
 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ 4,750 - - 4,750 
5. โครงงานภาษาอังกฤษ     
 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ 8,000 - - 8,000 
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 รวมงบประมาณทั้งหมด   46,750  บาท 

6. หน่วยงาน / ผู้ที่เก่ียวข้อง    
โรงเรียนบ้านนาสาร  
 

 7. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.ครูแต่ละท่านในกลุ่มสาระผลิตสื่อการสอนจ านวน 2 
ชิ้นงาน/ภาคเรียน 

ประเมิน แบบประเมิน 

2. นักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา
ภาษาต่างประเทศสูงขึ้น  5 % 

ทดสอบ  แบบทดสอบ 

3.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้ภาษาต่างประเทศ 100 % สังเกต แบบสังเกต 

4. จัดป้ายนิเทศเดือนละ 1 ครั้ง ประเมิน แบบประเมิน 

5.จัดกิจกรรมวันส าคัญ ของเจ้าของภาษา 1 วัน ประเมิน แบบประเมิน 
6. เสนอค าศัพท์ 1 ครั้ง/สัปดาห์ ประเมิน แบบประเมิน 

7.แข่งขันการประกวดโครงงานภาคเรียนละ 1 ครั้ง ประเมิน แบบประเมิน 

 
8.สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบ้านนาสาร 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   

1. นักเรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพตามความถนัด และความสนใจ 
   2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน 
   3. นักเรียนรู้จักตนเองมากขึ้น และสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
   4.นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนและกล้าแสดงออกในทางที่ถูก 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ.................................................ผู้ เห็นชอบ
โครงการ 
      (นางทิพวรรณ์ สนธนวณิชย์)                  (นายพยนต์ ไทยเกิด) 
 ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                   
 
 
ลงชื่อ....................................ผู้ เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวจารุณี  บัวแย้ม)                                     (นายสมชาย  กิจคาม) 
  หัวหน้างานแผนและโครงการ                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการเรียนรู้ ( กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ ) 
ลักษณะโครงการ                โครงการปกติ    

  โครงการใหม่   
  โครงการพิเศษ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสุชาดา  เสวกสูตร 

ฝ่าย กลุ่มงานบริหารวิชาการ   กลุ่มสาระ / งาน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  2  พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่ 2  จัดการศึกษาให้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

     ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    ตัวบ่งชี้ย่อยที่   3, 4 

              ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ เรียน  ตัวบ่งชี้ย่อยที่  

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาตัวบ่งชี้ย่อยที่   6 

  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตัวบ่งชี้ย่อยที่  2 

2. หลักการและเหตุผล   
          การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ท าให้ผู้เรียนเป็นแบบอย่างที่ ดี  ได้ฝึกการคิดได้
เรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลาย  ตรงตามความต้องการ และมีความสุขในการเรียนรู้   ครูรู้จัก
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เตรียมการสอนและสื่อมีผสมผสาน ความรู้สากลกับภูมิปัญญา ไทย  จัด
บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดหาและพัฒนาสื่อเพ่ือพัฒนาความรู้ความคิดของผู้เรียนเป็นระบบและ
สร้างสรรค์ 

3. วัตถุประสงค์โครงการ   
1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นตามหลักสูตรและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
2. เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวัดผลประเมินตามสภาพจริง 
3. เพ่ือส่งเสริมการผลิต และใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ในการจัด                 

การเรียนการสอน 
4. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
5. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

    3.   เป้าหมายโครงการ   
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. จัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอนจ านวน  6 เรื่องต่อภาคเรียน 

2. จัดป้ายนิเทศวันส าคัญต่างๆ และการจัดนิทรรศการต่างๆ ตามที่โรงเรียนจัดขึ้น 
3. มีนักเรียนเข้าร่วมชุมนุมคอมพิวเตอร์ จ านวน  25  คน 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ ICT  ส าคัญต่างๆ  
5. ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจ านวน  10  รายการ  
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

 1. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 

 2. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ต่างๆ ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

 3. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี ในการใช้เทคโนโลยีและพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
4.  กิจกรรมและด าเนินการ 

5.  งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

 
รวม ค่าวัสดุ 

ค่าตอบแท
น 

ค่าใช้
สอย 

1. กิจกรรมจัดหาและผลิตส่ือการสอน     
 - ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ 95,600 - - 95,600 

2. จัดป้ายนิเทศวันส าคัญและกิจกรรมต่างๆ     
 - วัสดุอุปกรณ์ 10,000 - - 10000 

3. กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์     
 - หนังสือ/สื่อ 6,000 - - 6000 

4.  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ    งบวิชากร 
 

ที ่ กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2562 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1  

(เม.ย.63 – ก.ย.63) 
ภาคเรียนที่  2 

(ต.ค.63– มี.ค.64) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมา
ณ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมา
ณ 

1 จัดหาและผลิตสื่อการ
สอน 

พ.ค. – ก.ย. 63 85,600 พ.ย. 63- มี.ค. 
64 

10,000 นางสาวสุชาดา เสวก
สูตรและคณะครู
คอมพิวเตอร์ 

2 จัดป้ายนิเทศวันส าคัญ
และกิจกรรมต่างๆ  

พ.ค. – ก.ย. 63 5000 พ.ย. 63- มี.ค. 
64 

5000 นางสาวสุชาดา เสวก
สูตรและคณะครู
คอมพิวเตอร์ 

3 ชุมนุมคอมพิวเตอร์ พ.ค. – ก.ย. 63 3000 พ.ย. – มี.ค.. 
64 

3000 นางสาวสุชาดา เสวก
สูตรและคณะครู
คอมพิวเตอร์ 

4  ส่งเสริมความเป็นเลิศ ส.ค. ก.ย. 63 งบวิชาการ ธ.ค. 63– มี.ค. 
64 

งบวิชาการ นางสาวสุชาดา เสวก
สูตรและคณะครู
คอมพิวเตอร์ 
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                     รวมงบประมาณทั้งสิ้น      111,600  บาท 

6. หน่วยงาน / ผู้ที่เก่ียวข้อง    
    -  

     7. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

1. จัดหาและผลิตสื่อการสอนได้จ านวน 6 เรื่องต่อ
ภาคเรียน 

การสังเกต การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม 

2.ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนได้อย่างน้อย 10 รายการ 

การรายงานผล แบบรายงานผล 

3.ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

4. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปี
ในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตาม
หลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

5. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี ในการใช้
เทคโนโลยีและพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

 
8.สถานที่ด าเนินการ    
    โรงเรียนบ้านนาสาร 
 9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   

9.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นตามหลักสูตรและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
9.2 ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
9.3  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

 
ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 
         (นางสาวสุชาดา  เสวกสูตร)          (...........................................) 
     ต าแหน่ง  หัวหน้างานคอมพิวเตอร์         รองผู้อ านวยการฝ่าย/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มสาระ                   
 
ลงชื่อ........................................หัวหน้างานแผนงาน          ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางสาวจารุณี  บัวแย้ม)                                              (นายสมชาย  กิจคาม) 
           หัวหน้างานแผนงาน                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมโลก 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางจินตนา บัวเผียน  นางสาวรัชนี  ชูมณี  
ฝ่าย กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ  กลุ่มสาระ / งานแนะแนว  
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี 

 1. เพ่ิมโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 3. ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อท่ี  
 1. จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  

2. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  

    ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    ตัวบ่งชี้ย่อยที่........  

 6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

              ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ เรียน  ตัวบ่งชี้ย่อยที่  
 1.การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 2.ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 3.การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 4.สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ย่อยที...... 
 - 
  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตัวบ่งชี้ย่อยที่ 2 
 - 

4. หลักการและเหตุผล    
 กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน ให้เป็นคนดี มีปัญญา และอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้
อย่างมีความสุข สามารถพ่ึงตนเอง มีแนวทางในการเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามความถนัด 
และความสนใจ มีจิตส านึกในการท าประโยชน์ต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ดังนั้นเพ่ือให้
นักเรียนโรงเรียน บ้านนาสารมีคุณสมบัติตามจุดมุ่งหมายดังกล่าว งานแนะแนวโรงเรียนบ้านนาสารจึง
ได้จัดท าโครงการ 

5. วัตถุประสงค์โครงการ   
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ และเลือกแนวทางการศึกษาและประกอบ
อาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง 
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    3.   เป้าหมายโครงการ   
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
 นักเรียนโรงเรียนบ้านนาสารทุกคนได้รับบริการแนะแนว 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ร้อยละ 85 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาสาร มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
 

4. กิจกรรมและด าเนินการ 

ท่ี 
 

กิจกรรม ปีการศึกษา 2563 ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนท่ี 1           

(1เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 
63) 

ภาคเรียนท่ี 2        
(1ต.ค. 63 – 3 มี.ค. 64) 

ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ 

งบประ 
มาณ 

ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ 

งบประ 
มาณ 

1. 
 

2.   
3.   
4.   
5.   
6.    
7.    
8. 
9.  

10. 

ผลิตสื่อการเรียนการสอนกิจกรรมแนะ
แนวระดับชั้น ม.1 –ม.6 
ศึกษาข้อมูลเป็นรายบุคคล 
บริการสนเทศ 
บริการให้ค าปรึกษา 
แนะแนวศึกษาต่อ 
 กิจกรรมจัดวางตัวบุคคล 
เยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีปัญหา / เสี่ยง 
สารสนเทศงานแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา(yc) 
กิจกรรม YC จิตอาสา 

พ.ค.63-ก.ย.
63 

 
พ.ค.63-ก.ย.

63 
พ.ค.63-ก.ย.

63 
พ.ค.63-ก.ย.

63 
พ.ค.63-ก.ย.

63 
พ.ค.63-ก.ย.

63 
พ.ค.63-ก.ย.

63 
พ.ค.63-ก.ย.

63 
พ.ค.63-ก.ย.

63 
พ.ค.63-ก.ย.

63 
 

3,235 
 

550 
7,000 
500 

3,000 
1,500 
1,000 

- 
8,400 
3,000 

พ.ย.63-มี.ค.
64 
 

พ.ย.63-มี.ค.
64 

พ.ย.63-มี.ค.
64 

พ.ย.63-มี.ค.
64 

พ.ย.63-มี.ค.
64 

พ.ย.63-มี.ค.
64 

พ.ย.63-มี.ค.
64 

พ.ย.63-มี.ค.
64 

พ.ย.63-มี.ค.
64 

พ.ย.63-มี.ค.
64 

2,955 
 

114 
7,000 
500 

3,000 
1,500 
1,000 

- 
1,000 

- 

นางจินตนา บัว
เผียน 
น.ส.รัชนี  ชูมณี 
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5.  งบประมาณ 
 

ที ่ รายการ เงินงบประมาณ รวม 
ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 

1. ผลิตสื่อการเรียนการสอนกิจกรรม
แนะแนวระดับชั้น ม.1 –ม.6 

6,190   6,190 

2. ศึกษาข้อมูลเป็นรายบุคคล 664   664 
3. บริการสนเทศ 14,000   14,000 
4. บริการให้ค าปรึกษา 1,000   1,000 
5. แนะแนวศึกษาต่อ 3,000 3,000  6,000 
6. กิจกรรมจัดวางตัวบุคคล 3,000   3,000 
7. เยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีปัญหา / เสี่ยง   2,000 2,000 
8. สารสนเทศงานแนะแนว - - - - 
9. กิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา( yc) 2,000 2,400 5,000 9,400 
10. กิจกรรม YC จิตอาสา 3,000   3,000 
           
     รวมงบประมาณท้ังหมด  45,254   บาท 
 

6. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง งานแนะแนวโรงเรียนบ้านนาสาร 
 

7. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. นักเรียนได้รับบริการแนะแนว
อย่างทั่วถึง 

สังเกต/สัมภาษณ์/ประเมิน แบบสอบถาม 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
บริการแนะแนว 

ประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจ 

3. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

แบบทดสอบ/แบบประเมิน แบบวัด EQ /แบบประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนบ้านนาสาร อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

8. ผลคาดว่าจะได้รับ  
9.1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์และมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมมากขึ้น 
9.2 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต รู้จักและเข้าใจตนเอง  สามารถวางแผนการศึกษาต่อ  และพัฒนาตนสู่โลก

อาชีพ 
9.3 ผู้เรียนรู้จักรักตนเองและผู้อ่ืน  สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 
ลงชื่อ.............................................ผู้ เสนอโครงการ     ลงชื่อ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางจินตนา  บัวเผียน)                        (...........................................) 
      ต าแหน่ง  หัวหน้างานแนะแนว             รองผู้อ านวยการฝ่าย/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มสาระ                   
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ..................................................ผู้อนุ มัติโครงการ 
        (นางสาวจารุณี  บัวแย้ม)                                          (นายสมชาย  กิจคาม)  
          หัวหน้างานแผนงาน                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร             
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11. โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 

ชื่อโครงการ การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ        โครงการปกติ  
                             โครงการใหม่  
                             โครงการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสายันต์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล 

ฝ่าย  งานวิชาการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  2,3 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อท่ี  1,3 
สนองมาตรฐานการศึกษา 
        มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
                   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยที่  2,5,6  
                   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ เรียน   ตัวบ่งชี้ย่อยที่  1,2,3,4  
       มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตัวบ่งชี้ย่อยที่  1,2,3,4,5 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า เป็นการมุ่งพัฒนาผู้ เรียนทุกคนซ่ึง
เป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่ มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีความรู้และทักพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อทุกคนสามารถเรียนรู้  และพัฒนาตนเองได้เต็ม
ศักยภาพ  
 ซ่ึงจากผลด าเนินการกิจกรรมกีฬาสีที่ผ่านมาจะพบว่า นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
บ้านนาสารได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการซ่ึงกันและกัน มีความสามัคคี
ปรองดอง ได้น าทักษะที่ได้เรียนในห้องเรียนมาปฎิบัติจริงและย่อมส่งต่อการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการ
เรียนสุขศึกษาและพลศึกษาโดยตรง ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเห็นความส า คัญของ
โครงการดังกล่าวว่าย่อมเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียนสามารถน า
ความรู้ที่ได้ท าในกิจกรรมนี้ไปพัฒนาความสามารถให้สูงยิ่งขึ้น จึงได้จัดท าโครงการ การแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียน  
 
2. วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เกิดทักษะกีฬาและบูรณาการในกลุ่มสาระอ่ืนในด้านต่างๆได้ 
 2. เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สูงขึ้น 
 
 
 

http://bss.ac.th/person-detail_111886
http://bss.ac.th/person-detail_111886
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3. เป้าหมายโครงการ   
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ      
  นักเรียนและบุคลากร โรงเรียนบ้านนาสารทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม   
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
  นักเรียนทุกคนโรงเรียนบ้านนาสารได้รับการพัฒนาทักษะกีฬาได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
4. กิจกรรมและด าเนินงาน 

 
ที ่
 

 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2563  
ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 2(ต.ค.63-มี.ค.64) ภาคเรียนที่ 1(เม.ย.63-ก.ย.63) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

1. การแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลสี 

พ.ย. – ธ.ค. 63 5,800 - - นายสายันต์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล 
และครูกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

2. การแข่งขัน
กรีฑาสี 

- - ก.ค. – ส.ค. 63 144,970 นางพรรณวดี ทวีวิทย์ชาคริยะและ
ครูกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

 5. งบประมาณ 
 
ที ่

 
รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท)  
รวม ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 

 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลสี     
1. ปูนขาว จ านวน 20 ถุง @ 40 บาท 800 - - 800 
2. ของขวัญรางวัล  3,000 - - 3,000 
3. น้ าแข็งและน้ าด่ืมนักกีฬา 2,000   2,000 
 การแข่งขันกรีฑาสี     

4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับตกแต่งอัฒจันทร์
จ านวน 4 สี 
สีละ 10,000 บาท  

40,000 - - 40,000 

5. ค่าเช่าเครื่องเสียง 1 ชุด ใช้กองอ านวยการ 2 
วัน 

2,000   2,000 

6. ค่าเช่าเต็นท์  จ านวน 10 หลัง  10,000   10,000 
7. ค่าเช่าเก้าอ้ี จ านวน 400 ตัว ตัวละ 5 บาท 2,000   2,000 
8. ยาฉีดหญ้าท าสนาม 2 ลิตร ลิตรละ 160 

บาท 
320   320 

9. กระดาษ A4 จ านวน 5 รีม รีมละ 110 บาท 550   550 
10. กระดาษสีพิมพ์เกียรติบัตร 10 รีม รีมละ 

100 บาท 
1,000   1,000 

11. ค่าแต่งกายขบวนสวยงาม 20,000   20,000 
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ที ่

 
รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท)  
รวม ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
12. ค่าใช้จ่ายการแสดงเปิดสนาม 30,000   30,000 
13. ปูนขาว จ านวน 50 ถุง 2,000   2,000 
14. กระสุนปืนปล่อยตัวนักกีฬา จ านวน 150 

นัด  
3,000   3,000 

15. น้ ามันจุดกระถางคบเพลิง 100   100 
16. พลุ 2,000   2,000 
17. ทราย จ านวน 12 คิว คิวละ 800 บาท 9,600   9,600 
18. วัสดุตกแต่งกองอ านวยการและถ้วยรางวัล 1,000   1,000 
19. หมึกปริ๊นสีและด า 1,000   1,000 
20. น้ ามันมวย 8 โหล โหลละ 800 บาท 6,400   6,400 
21. น้ าแข็งและน้ าด่ืมตลอดการฝึกและแข่งขัน 8,000   8,000 
22. อาหารว่างเลี้ยงแขกในวันเปิดการแข่งขัน 2,000   2,000 
23. ของที่ระลึกมอบให้ประธานในพิธี 1,000   1,000 
24. ค่าสนับสนุนวงโยธวาฑิต 3,000   3,000 
    
       รวมงบประมาณท้ังหมด 150,770 บาท 
6. หน่วยงาน / ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
 6.1 สถานีต ารวจภูธร อ าเภอบ้านนาสาร               
 6.2 ที่ว่าการอ าเภอบ้านนาสาร 
       6.3 เทศบาลเมืองนาสาร                               
 6.4 ส านักงานสาธารณสุขเทศบาลเมืองนาสาร 
       6.5 สมาคมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านนาสาร       
 6.7 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านนาสาร 
       6.8 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านนาสาร 
 
7. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
ร้อยละ100 ของนักเรียนโรงเรียน 
บ้านนาสารเข้าร่วมกิจกรรม 

การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน แบบเช็คชื่อการเข้าร่วมกิจกรรม 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
สูงขึ้น 5 % 

การทดสอบ แบบทดสอบ 
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8. สถานท่ีด าเนินการ    โรงเรียนบ้านนาสาร 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนที่เป็นนักกีฬาสามารถเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัด 
 2. นักเรียนทุกคนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการเรียนในระดับสูงได้ 
 
 
 
ลงชื่อ ............................................. ผู้เสนอโครงการ         ลงชื่อ ...................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายสายันต์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล )                                   (.........................................) 
ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา        รองผู้อ านวยการฝ่าย/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางสาวจารุณี  บัวแย้ม)                                          (นายสมชาย  กิจคาม) 
          หัวหน้างานแผนงาน                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร             
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12. โครงการแข่งขันกีฬาภายนอกโรงเรียน 

ชื่อโครงการ การแข่งขันกีฬาภายนอกโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ        โครงการปกติ  
                             โครงการใหม่  
                             โครงการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสายันต์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล  
ฝ่าย  งานวิชาการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  2,3 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อท่ี  1,3 
สนองมาตรฐานการศึกษา 
        มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
                   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยที่  2,5,6  
                   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ เรียน   ตัวบ่งชี้ย่อยที่  1,2,3,4  
       มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตัวบ่งชี้ย่อยที่  1,2,3,4,5 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า เป็นการมุ่งพัฒนาผู้ เรียนทุกคนซ่ึง
เป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่ มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีความรู้และทักพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อทุกคนสามารถเรียนรู้  และพัฒนาตนเองได้เต็ม
ศักยภาพ  
 ซ่ึงจากผลด าเนินการกิจกรรมที่ผ่านมาจะพบว่า การแข่งขันกรีฑานักเรียนนักศึกษาเยาวชนและ
ประชาชนอ าเภอบ้านนาสาร ประจ าปี 2561 ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชายและหญิง การ
แข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ าปี 2561 รุ่นอายุ 14 ปี
ชายได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล สพม.คัพ ปีที่  2 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ระดับสห
วิทยาเขต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นต้น    ดังนั้นเพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาผู้ เรียนที่
มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากการเรียนวิชาตามหลั กสูตรในการเรียนปกติ 
จึงจัดให้มีโครงการแข่งขันกีฬาภายนอกเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าและประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ตลอดจนสามารถสร้างผลงานและชื่อเสียงเกียรติภูมิแก่นักเรียน โรงเรียนบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ รวมทั้งการสร้างโอกาสในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาตามระบบการคัดเลือก
ด้วยวิธีพิเศษอีกทางเลือกหนึ่งได้เป็นอย่างดี  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนบ้านนาสารจึงได้
จัดโครงการแข่งขันกีฬาภายนอก ขึ้น  
  
2. วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านกีฬาให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
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3. เป้าหมายโครงการ 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ     
  ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  3 ประเภทกีฬา 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  นักกีฬาได้พัฒนาทักษะกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง3ประเภทสูงขึ้น 

4. กิจกรรมและด าเนินงาน 
 
ที ่
 

 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2563  
ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 2(ต.ค.63-มี.ค.64) ภาคเรียนที่ 1(เม.ย.63-ก.ย.63) 

ระยะเวลา ที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ ระยะเวลา ที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

1. การแข่งขัน
กรีฑานักเรียน
นักศึกษา
เยาวชนและ
ประชาชน 
อ าเภอ 
บ้านนานาสาร 

  ก.ค. – ส.ค. 63 60,800 นางพรรณวดี ทวีวิทย์ชาคริยะ 
และครูกลุ่มสาระฯสุขศึกษา
และพลศึกษา 

2. การแข่งขัน
กรีฑานักเรียน
นักศึกษาส่วน
ภูมิภาคจังหวัด
สุราษฏร์ธานี 

  ส.ค. – ก.ย. 63 16,400 นางพรรณวดี ทวีวิทย์ชาคริยะ
และครูกลุ่มสาระฯสุขศึกษา
และพลศึกษา 

3. ส่งเสริมความ
เป็นเลิศกีฬา
ฟุตซอล 

ธ.ค. 61 – ม.ค.63 17,400 เม.ย.- ก.ย. 63  55,300 นายสายันต์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
และครูกลุ่มสาระฯสุขศึกษา
และพลศึกษา 

4. ส่งเสริมความ
เป็นเลิศกีฬา
ฟุตบอล 

พ.ย. 61 – ก.พ.63 28,580 พ.ค. – ก.ค. 63 31,800 นายสายันต์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
และครูกลุ่มสาระฯสุขศึกษา
และพลศึกษา 
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5. งบประมาณ  
 
ที ่

 
รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท)  
รวม ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 

 การแข่งขันกรีฑานักเรียนนักศึกษาเยาวชน
และประชาชน  อ าเภอบ้านนานาสาร  

    

1. ชุดนักกรีฑา   16,000 16,000 
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกรีฑา   12,800 12,800 
3. น้ ามันมวย/สเปร์ยฉีด   3,000 3,000 
4. ชุดขบวนพาเหรด   20,000 20,000 
5. ค่าเช่ารถเพ่ือขนส่งนักกรีฑาและวงโยฯ   6,000 6,000 
6. ค่าน้ าแข็งและน้ าด่ืมใช้ในการฝึกซ้อม   1,000 1,000 
7. ค่าเช่าเต็นท์   2,000 2,000 
 การแข่งขันกรีฑานักเรียนนักศึกษาส่วน

ภูมิภาค 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

    

 ค่าเบี้ยเลี้ยง   12,000 12,000 
 ค่าพาหนะ   4,000 4,000 
 ค่าน้ าด่ืมน้ าแข็งฝึกซ้อม   400 400 
 ส่งเสริมความเป็นเลิศกีฬาฟุตซอล     

8. ชุดนักกีฬาฟุตซอล   22,800 22,800 
9. น้ ามันมวย/สเปร์ยฉีด   3,000 3,000 
10. ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและครูผู้ควบคุม   38,400 38,400 
11. ค่าพาหนะเดินทาง   7,500 7,500 
12. ค่าน้ าแข็งและน้ าด่ืมใช้ในการฝึกซ้อม   1,000 1,000 
 ส่งเสริมความเป็นเลิศกีฬาฟุตบอล     

13. ชุดนักกีฬาฟุตบอล   13,680 13,680 
14. ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและครูผู้ควบคุม   42,700 42,700 
15. ค่าพาหนะเดินทาง   3,000 3,000 
16. ค่าน้ าแข็งและน้ าด่ืมใช้ในการฝึกซ้อม   1,000 1,000 
   
       รวมงบประมาณท้ังหมด 210,280 บาท 
6. หน่วยงาน / ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
 6.1 สถานีต ารวจภูธร อ าเภอบ้านนาสาร               
 6.2 ที่ว่าการอ าเภอบ้านนาสาร 
       6.3 เทศบาลเมืองนาสาร                               
 6.4 ส านักงานสาธารณสุขเทศบาลเมืองนาสาร 
       6.5 สมาคมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านนาสาร       
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 6.7 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านนาสาร 
       6.8 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านนาสาร  
 
7. การติดตามและประเมินผล   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
กีฬาทั้ง3ประเภทที่เข้าร่วมการ
แข่งขัน  เข้ารอบชิงชนะเลิศ  

ประเภทกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน เกียรติบัตร / ถ้วยรางวัล 

 
8. สถานท่ีด าเนินการ      
 1. สนามกรีฑาโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา  
 2. สนามกรีฑาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 3. สนามฟุตซอล 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 1. นักเรียนที่เป็นนักกีฬาสามารถเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ 
 2. นักเรียนทุกคนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการเรียนในระดับสูงได้ 
 
 
 
ลงชื่อ ............................................. ผู้เสนอโครงการ         ลงชื่อ ...................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายสายันต์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล )                                   (.........................................) 
ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา        รองผู้อ านวยการฝ่าย/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางสาวจารุณี  บัวแย้ม)                                          (นายสมชาย  กิจคาม)  
          หัวหน้างานแผนงาน                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร             
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14. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ    

   โครงการใหม่   
  โครงการพิเศษ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางอุษา  สื่อมโนธรรม 
ฝ่าย กลุ่มบริหารงานบุคคล      / งาน    บุคคล  
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  5  เพ่ิมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
สนองมาตรฐานการศึกษา  

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาตัวบ่งชี้ย่อยที่............. 
2.   มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
5.   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ  
1.    หลักการและเหตุผล                         
       การบริหารจัดการศึกษาเป็นหัวใจขององค์กร  เพ่ือด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร  การบริหาร
จัดการจะท าให้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด รวดเร็วและส าเร็จตามเป้าหมาย ตามก าหนดเวลา  ประหยัด
งบประมาณ  ลดความเสี่ยง  มีความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ  การปรับปรุงระบบบริหารการจัดการกลุ่มบริหาร
บุคคล เป็นการปรับโครงสร้าง  ความยืดหยุ่น  ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์  น าเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการ
ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน  

 
2.   วัตถุประสงค์โครงการ       
       2.1  เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างการบริหารภายในโรงเรียน  นิติบุคคล เน้นความคล่องตัวในการ

ปฏิบัติงาน 
   2.2  เพ่ือให้ครูและบุคลากรมีว้สดุอุปกรณ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน   
       2.3  เพ่ือปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ  ส าหรับการบริหารจัดการกลุ่มบริหารบุคคล 
       2.4  เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน                  

    3.   เป้าหมายโครงการ   
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
     3.1.1  ร้อยละ 90  มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในงานกลุ่มบริหารบุคคล 
     3.1.2  ซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ  ล้างแอร์  เติมน้ ายาแอร์  1  เครื่อง  
     3.1.3  ปรับปรุงบอร์ดท าเนียบบุคลากร และบอร์ดหน้าห้องบุคคล  2 บอร์ด      
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
     3.2.1  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
     3.2.2  ห้องท างาน  มีความสะอาด บรรยากาศเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
     3.2.3  บอร์ด ท าเนียบบุคลากร ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และอยู่ในสภาพดี 
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    4.  กิจกรรมและด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.63–30 ก.ย.

63) 
ภาคเรียนที่ 2 (1 ต.ค.63 – 31

มี.ค.64) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

1 ปรับปรุงบอร์ดกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

เม.ย.63–30 ก.ย.
63 

3,000 ต.ค.63 – 31มี.ค.
64 

3,000 นางอุษา 

2 ปรับปรุงครุภัณฑ์ห้อง
บุคคล 

เม.ย.63–30 ก.ย.
63 

5,000 - - 

3 พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ 

เม.ย.63–30 ก.ย.
63 

5,000 ต.ค.63 – 31มี.ค.
64 

4,000 

4 ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ เม.ย.63–30 ก.ย.
63 

5,000 ต.ค.63 – 31มี.ค.
64 

5,000 

 
5.  งบประมาณ 

 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท)  

รวม ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
1 ปรับปรุงบอร์ดกลุ่มบริหารงานบุคคล 6,000 - - 6,000 
2 ปรับปรุงครุภัณฑ์ห้องบุคคล 5,000 - - 5,000 
3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจัดการ 
9,000 

- - 
9,000 

4 ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 10,000 - - 10,000 
      

                   รวมงบประมาณทั้งหมด   30,000  บาท 
 

6. หน่วยงาน / ผู้ท่ีเก่ียวข้อง    
  - 
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     7. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. บอร์ดกลุ่มบริหารงานบุคคล  2  บอร์ด สังเกต บอร์ดเป็นปัจจุบัน และอยู่
ในสภาพพร้อมในการใช้งาน 

2. ครูที่ท างานฝ่ายบุคคลมีโต๊ะนั่งเพ่ือท างาน ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

3.. มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 

สังเกต แบบสังเกต 

4. ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ สังเกต เครื่องปรับอากาศ และ
คอมพิวเตอร์ใช้งานได้
ตามปกติ 

 
8.  สถานท่ีด าเนินการ  
 
 ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล /หน้าห้องห้องกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนบ้านนาสาร ใต้อาคารสัตตบรรณ 

           
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
         สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
     

 
ลงชื่อ.............................................ผู้ เสนอโครงการ     ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
         (นางอุษา  สื่อมโนธรรม)                 (นางรัชนี  ศิลปธีรธร) 
 ต าแหน่ง  หัวหน้างานบุคคล               ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                   
 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.................................. ................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางสาวจารุณี  บัวแย้ม)                                          (นายสมชาย  กิจคาม)  
          หัวหน้างานแผนงาน                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร             
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ชื่อโครงการ   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ             โครงการปกติ    

  โครงการใหม่   
  โครงการพิเศษ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางนุตริยา  เครือหงส์ 
ฝ่าย ......................-.......................  กลุ่มสาระ / งาน  ............... คณิตศาสตร์………………….   
 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่   5. เพ่ิมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ เน้นกระบวนการมีส่วน 

ร่วม 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็น
เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่  5. บริหารจัดการเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม  
6. ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการ
จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
1.  หลักการและเหตุผล   

จากผลการประเมิน นักเรียนมีผลการเรียน 3 - 4  ร้อยละ 33.30  อยู่ในระดับปรับปรุง   ผลการสอบ
ทดสอบ O-NET ปี 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย  28.11  และผลการสอบทดสอบ O-
NET ปี 2561   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 22.91 ซ่ึงต่ ากว่าคะแนนของระดับสังกัด และ
ระดับประเทศ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ต้องการให้ครูมีวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อเพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียนให้สูงขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์โครงการ   
1. เพ่ือให้ครูมีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน  จัดเตรียมสื่อและเทคโนโลยี 

 
      3.  เป้าหมายโครงการ   
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
 1. ซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ ล้างแอร์ เติมน้ ายาแอร์ จ านวน 2 เครื่อง 
 2. ซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เครื่อง 
 3. จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน  33  รายการ 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
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1. การจัดห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  

2. ครูมีวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อเพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 
 

 4.  กิจกรรมและด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่  1 (เม.ย.63 – ก.ย.

63) 
ภาคเรียนที่ 2 (ต.ค.63 – มี.ค.64) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

1 ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ เม.ย.63 – ก.ย.63 5,000 ต.ค.63 – มี.ค.64 5,000 นางนุตริยา 
และคณะ 

2 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เม.ย.63 – ก.ย.63 32,160 ต.ค.63 – มี.ค.64 14,040 นางนุตริยา 
และคณะ 

 
5.  งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท)  

รวม ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
1 ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 10,000 - - 10,000 
2 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 46,200 - - 46,200 

                    
รวมงบประมาณทั้งหมด   56,200  บาท 

 
6. หน่วยงาน / ผู้ที่เก่ียวข้อง    
- 

     7. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ สังเกต เครื่องปรับอากาศและเครื่อง
คอมพิวเตอร์สามารถท างาน
ได้ตามปกติ 

2.  จัดซ้ือวัสดุส านักงาน สังเกต ครูมีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอ
ในการจัดการเรียนรู้ 

 
8. สถานที่ด าเนินการ  

ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านนาสาร 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  . 
    ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ใน

สภาพใช้การได้ดี และ มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน ครูมีวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อเพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียนให้สูงขึ้น 

 
 
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (..............................................)                              (...........................................) 
 ต าแหน่ง  ....................................................    รองผู้อ านวยการฝ่าย/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มสาระ                   
 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ..................................................ผูอ้นุมัติโครงการ 
       (นางสาวจารุณี  บัวแย้ม)                                          (นายสมชาย  กิจคาม)  
         หัวหน้างานแผนงาน                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ลักษณะโครงการ    โครงการปกติ    

  โครงการใหม่   
  โครงการพิเศษ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางพจนาถ     ศิริสกุล 
ฝ่าย วิชาการ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  1 , 2 , 4 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่ 1 , 2 , 4 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
     ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1 , 2 , 5 
             ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1 , 2   
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาตัวบ่งชี้ย่อยที่  - 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตัวบ่งชี้ย่อยที่   1  
 
1. หลักการและเหตุผล   
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สมบูรณ์และมีผลสัมฤทธิ์ที่ ดีจ าเป็นต้องมีการเตรียมการในด้าน
วัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมายได้เต็มที่และรวดเร็วขึ้น  การศึกษาค้นคว้าและการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นการใช้ระบบ  ICT เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนจึงมีความจ า เป็นที่จะท าให้ทั้งครูและ
นักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและรวดเร็ว  ฉะนั้นสื่อวัสดุอุปกรณ์ในส านักงานจึงต้องมีความพร้อมที่จะ
รองรับการจัดการศึกษาซ่ึงจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560  กลุ่มสาระภาษาไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ระดับผลการเรียน 3 -4 เฉลี่ยรวมร้อยละ 
56.23  เท่านั้น ซ่ึงไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนที่ก าหนดไว้คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  การเพ่ิมค่าเฉลี่ย
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ผลการทดสอบระดับชา ติ(o-net) ปี
การศึกษา 2559 ของนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาสาร มีค่าเฉลี่ยเพียงร้อยละ 47.02  ยัง
ไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ 50  ตามที่โรงเรียนก าหนด  ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน( o-net) วิชาภาษาไทยของ
นักเรียนชั้น ม.6  โรงเรียนบ้านนาสาร มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 50.00 แต่ยังต่ ากว่าระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ  
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนให้สูงขึ้น  
2. วัตถุประสงค์โครงการ                          

2.1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะ 
ต่างๆ ตาม    

      หลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
2.2. เพ่ือพัฒนาค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้ เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น ทุกกลุ่มวิชาหรือสูงกว่า 
      ค่าเฉลี่ยระดับชาติ 
2.3. เพ่ือบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้และ 
      ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
2.4. เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
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3.   เป้าหมายโครงการ   
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   

1. เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะ 
ต่างๆ ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

2. เพ่ือพัฒนาค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้ เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น ทุกกลุ่มวิชาหรือสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3. เพ่ือบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้และ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4. เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุก
กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

1. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะ ต่างๆ ตาม
หลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

2. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น ทุกกลุ่มวิชาหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับชาติ 

3. การจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้และด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ 

4. สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีสามารถกระตุ้นให้ผู้ เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

 4.  กิจกรรมและด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 2 (ต.ค.63 – มี.ค.64) ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.63 – ก.ย.63) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

1 ปรับปรุงห้องศูนย์
ภาษาไทย 

พย.63  – กพ. 
64 

13,500 -  ครูพจนาถ   
ศิริสกุล 

2 ปรับปรุงห้องส านักงาน
กลุ่มสาระภาษาไทย 

พย.63  – กพ. 

64 

44,000   ครูพจนาถ   
ศิริสกุล 

3 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน พย.63  – กพ. 
64 

5,000 พค.63 – กย. 
63 

5,000 ครูพจนาถ   
ศิริสกุล 
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5.  งบประมาณ 
 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท)  

รวม ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
ปรับปรุงห้องศูนย์ภาษาไทย 
1 จัดซ้ือเครี่องฉายโปรแจ็คเตอร์ 13,500   13,500 
ปรับปรุงห้องกลุ่มสาระภาษาไทย 
1 ค่ากระจกปิดช่องลมบนหน้าต่าง 35,000   35,000 
2 ค่าติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 2,000   2,000 
3 โต๊ะคอมพิวเตอร์ในส านักงานพร้อมเก้าอ้ี 3,500   3,500 
4 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ีท างาน 1 ชุด 3,500   3,500 
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 
1 วัสดุส านักงานกลุ่มสาระภาษาไทย 10,000   10,000 

 
                                                                             รวมงบประมาณท้ังหมด   72,500  บาท 
6. หน่วยงาน / ผู้ท่ีเก่ียวข้อง    

1. ร้านคอมพิวเตอร์ 
2. ร้านติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
3. ร้านเฟอร์นิเจอร์ 

     7. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมใน
แต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะ 
ต่างๆ ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง 
 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

2. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของ
ผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น ทุกกลุ่มวิชาหรือสูง
กว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ 
 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

3. การจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้
และด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
 

ประเมิน แบบประเมิน 

4. สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดี
สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

สังเกต แบบสังเกต 
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8.สถานท่ีด าเนินการ  
ห้องศูนย์ภาษาไทย และห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
2. การบริหารจัดการข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีระบบยิ่งขึ้น 
3. สภาพแวดล้อมในการท างานของบุคลกรส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

 
ลงชื่อ.............................................ผู้ เสนอโครงการ     ลงชื่อ......................................... ........ผู้เห็นชอบโครงการ 
         ( นางพจนาถ    ศิริสกุล )              (...........................................) 
 ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    รองผู้อ านวยการฝ่าย/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มสาระ                   
 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
       (นางสาวจารุณี  บัวแย้ม)                                          (นายสมชาย  กิจคาม)  
         หัวหน้างานแผนงาน                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 
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ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ    
 โครงการใหม่   
 โครงการพิเศษ  

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอุบล ไทยเสน 
ฝ่าย บริหารวิชาการ     กลุ่มสาระ / งาน  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ 
ข้อ 2 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
ข้อ 6 ส่งเสริมและ สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  

สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่  

ข้อ 1 จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่า 
เทียม  
ข้อ 2 จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพและมีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น  
ข้อ 5 บริหารจัดการเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 

สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
     ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน     
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตัวบ่งชี้ย่อยที่ 
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
1. หลักการและเหตุผล   

การจัดการศึกษาในปัจจุบันเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังหรือไม่ขึ้นอยู่ กับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการเรียนรู้ในปัจจุบันต้องอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นส่วนใหญ่ เช่น VCD, DVD 
คอมพิวเตอร์ และอ่ืนๆ ซ่ึงเม่ือใช้งานไประยะหนึ่ง มีการช ารุดและควรได้รับการดูแลรักษาเพ่ือให้สามารถใช้
งานได้นานที่สุด 

2. วัตถุประสงค์โครงการ   
1) เพ่ือให้มีสื่อที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ใช้งานให้นานที่สุด 
2) เพ่ือให้มีวัสดุปฏิบัติงานเพียงพอที่จะเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
3) เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช่สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้   
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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4) เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3. เป้าหมายโครงการ   
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  

ภาคเรียน ชื่อกิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ภาคเรียน

ที่ 1 
1. กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
2. กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน 

- วัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติงาน 
- สื่อการเรียนการสอน 

ภาคเรียน
ที่ 2 

1. กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
2. กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน 

- วัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติงาน 
- สื่อการเรียนการสอน 

  
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

1) ระดับคุณภาพของการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนที่ม่ันคง สะอาด 
และปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
2) ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อต่างๆ รอบตัว 
3) ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้และน าเสนอผลงานได้ 
4) ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

 
 4.  กิจกรรมและด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1  

( เม.ย. 63 – ก.ย. 63 ) 
ภาคเรียนที่  2 

 ( ต.ค. 63 – มี.ค. 64 ) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

1. กิจกรรมจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ 

พ.ค.63-ก.ย.63 10,000 - - กลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ 

2. กิจกรรมผลิตสื่อการ

เรียนการสอน 

พ.ค.63-ก.ย.63 5,000 - - กลุ่มสาระ

สังคมศึกษาฯ 

3. กิจกรรมจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ 

- - ต.ค.63-มี.ค.64 10,000 กลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ 

4. กิจกรรมผลิตสื่อการ

เรียนการสอน 

- - ต.ค.63-มี.ค.64 5,000 กลุ่มสาระ

สังคมศึกษาฯ 
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5.  งบประมาณ 
 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท)  

รวม ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
 กิจกรรมจดัหาวัสดุอปุกรณ ์ - - - - 

1. ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ 10,000 - - 10,000 

 กิจกรรมผลติสือ่การเรยีนการสอน - - - - 

1. ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ 5,000 - - 5,000 

 กิจกรรมจดัหาวัสดุอปุกรณ ์ - - - - 

1. ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ 10,000 - - 10,000 

 กิจกรรมผลติสือ่การเรยีนการสอน - - - - 

1. ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ 5,000 - - 5,000 

    
รวมงบประมาณทั้งหมด   30,000  บาท 

6. หน่วยงาน / ผู้ที่เก่ียวข้อง    
1) ฝ่ายบริหารวิชาการ 

 2) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

     7. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. ระดับคุณภาพของการจัดห้องเรียนอยู่ใน

ระดับดีห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนที่ ม่ันคง 
สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
พ อ เ พี ย ง  อ ยู่ ใ น ส ภ า พ ใ ช้ ก า ร ไ ด้ ดี 

สภาพแวดล้อมร่มรื่น และ                                         
มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

สังเกต แบบส ารวจ 

2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว 

สังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 

3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็น

กลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้
ระหว่างกัน 

ประเมิน แบบประเมิน 

4. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
การเรียนรู้และน าเสนองานได้ 

ประเมิน แบบประเมิน 
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5. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนสามารถสรุปความคิด
จากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และ สื่อสารโดยการ
พูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

ประเมิน แบบประเมิน 

6. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสามารถน าเสนอวิธี
คิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 

สอบ แบบทดสอบ 

7. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสามารถก าหนด

เป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 

 

สอบ แบบทดสอบ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
8. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความคิดริเริ่มและ

สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

น าเสนอผลงาน แบบสังเกต 

 
8. สถานที่ด าเนินการ  

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านนาสาร 
  
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียน 
 
 

ลงชื่อ......................................ผู้ เสนอโครงการ     ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นางสาวกมลลักษณ์ สิริภัทรธนากูล)        (นางอุบล ไทยเสน) 
             ต าแหน่ง  ครู คศ.1          รองผู้อ านวยการฝ่าย/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มสาระ                   
 
 
ลงชื่อ....................................ผู้ เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวจารุณี  บัวแย้ม)                                     (นายสมชาย  กิจคาม) 
  หัวหน้างานแผนและโครงการ                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ    

  โครงการใหม่   
  โครงการพิเศษ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายชัยยุทธ    ยิ้มมาก 
ฝ่าย  วิชาการ    กลุ่มสาระ  การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านนาสาร ข้อท่ี  2,4,6  
 2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 4. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องเป็นครูมืออาชีพ 
 6. ส่งเสริมและ สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองพันธกิจโรงเรียนบ้านนาสาร  ข้อท่ี  2,4,6  

2. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพและมีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น  
4. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เป็นครู

มืออาชีพ     
6. ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร

จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษา (3 มาตรฐาน) (ให้ระบุว่าโครงการที่จัดท าขึ้นมาสนองต่อมาตรฐานการศึกษาในข้อ

ใดตามตัวบ่งชี้ที่เท่าใด : ซ่ึงน ามาจากเป้าหมายด้านมาตรฐานการศึกษา) 

  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
     ข้อท่ี 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 5,6   

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
   ข้อท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 1,4   
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาตัวบ่งชี้ย่อยท่ี1-5  
1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
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  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  1,2   
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

1. หลักการและเหตุผล  
  การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพจะต้องมีวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก
เพียงพอและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์   เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องมีการจัดหา  ซ่อมบ ารุง  วัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่
มีความพร้อมในการใช้งาน 
2. วัตถุประสงค์โครงการ  
 2.1   เพ่ือให้ครูและบุคลากรมีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 2.2   เพ่ือพัฒนาส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
3. เป้าหมายโครงการ   

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
 1.  จัดหาวัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   6 รายการ 
                

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
1. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้ เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย   

4. กิจกรรมและด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2563 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.63 – ก.ย.63)  ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.63 – มี.ค.64) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

1 จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ 1 เม.ย.63 – ก.ย.63 58,290 - - 
นายชัยยุทธ 

ยิ้มมาก 

2 จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ 2 - - ต.ค.63 – มี.ค.64 13,500 
นายชัยยุทธ 

ยิ้มมาก 
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5.  งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม / รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 

1 
จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ 1 - - - - 

วัสดุอุปกรณ์ 58,290 - - 58,290 

2 
จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ 2 - - - - 
วัสดุอุปกรณ์ 13,500 - - 13,500 

รวมเงิน ( เจ็ดหมื่นหน่ึงพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน ) 71,790 
รวมงบประมาณท้ังหมด   71,790 บาท 

 
 6. หน่วยงาน / ผู้ที่เก่ียวข้อง    

- 
7. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

โครงการเป็นไปตามแผนด าเนินการกิจกรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ 

การนิเทศโครงการ แบบประเมิน 

โครงการได้ ด าเนินการกิจกรรมตาม
แผนการเงินที่วางไว้ 

การนิเทศโครงการ แบบประเมิน 

 
8. สถานท่ีด าเนินการ   กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โรงเรียนบ้านนาสาร 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  9.1   ระยะท่ี   1    ภาคเรียนท่ี 1 ( 1 เม.ย.63 – 30 ก.ย.63 ) 
  -   ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  -   นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เต็มตามศักยภาพ 
  -   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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 9.2   ระยะท่ี   2    ภาคเรียนท่ี  2 ( 1 ต.ค.63 – 31 มี.ค.64 ) 
  -   ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  -   นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เต็มตามศักยภาพ 
  -   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

ลงชื่อ  ..................................... ผู้เสนอโครงกา      ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  ( นายชัยยุทธ  ยิ้มมาก )          ( ........................................... ) 
    ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองผู้อ านวยการฝ่าย/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่ม             
 

ลงชื่อ..............................ผู้เห็นชอบโครงการ         ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางสาวจารุณี  บัวแย้ม)                                  (นายสมชาย  กิจคาม) 

  หัวหน้างานแผนงานและโครงการ                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
ลักษณะโครงการ           โครงการปกติ    
                               โครงการใหม่   
                              โครงการพิเศษ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวอารีย์   ยีหมาด 

ฝ่าย บริหารทั่วไป    กลุ่มสาระ / งาน  ยานพาหนะ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  ข้อที่  3,5  
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่ ข้อที่  1 

สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

     ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ตัวบ่งชี้ย่อยที่ ....................................... ............. 

             ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ตัวบ่งชี้ย่อยที่ .....................................................   

            มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาตัวบ่งชี้ย่อยที่  5 

  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตัวบ่งชี้ย่อยที่............................... 

1. หลักการและเหตุผล   
การเดินทางไปราชกา รของครู - นักเรียนในแต่ละปีการศึกษาเพ่ือไปร่วมกิจกรรมและติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ มีมากและไม่ค่อยสะดวก ล่าช้า  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกโรงเรียนจึงได้จัดบริการยานพาหนะให้และปรับ ซ่อมยานพาหนะของโรงเรียนที่มีอยู่ให้เกิด
ความปลอดภัยและพร้อมใช้ตลอดเวลา 

2. วัตถุประสงค์โครงการ   
2.1 เพ่ือให้ครู - นักเรียนที่ไปราชการเกิดความสะดวก รวดเร็วในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
2.2 เพ่ือให้การติดต่อ ประสานงานเก่ียวกับราชการมีความคล่องตัว 

    3.   เป้าหมายโครงการ   
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
3.1.1.    เพ่ือให้ครู - นักเรียนทุกคนที่ไปราชการเกิดความสะดวก รวดเร็วในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง  
3.1.2.  เพ่ือให้การติดต่อ ประสานงานเก่ียวกับราชการมีความคล่องตัวในทุกงาน 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

 3.2.1.    ครู - นักเรียนทุกคนที่ไปราชการเกิดความสะดวก รวดเร็วในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
3.2.2. การติดต่อ ประสานงานเก่ียวกับราชการมีความคล่องตัวในทุกงาน 
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4.  กิจกรรมและด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่  1 

 (เม.ย.63 – ก.ย.63) 
ภาคเรียนที่ 2 

 (ต.ค.63 – มี.ค.64) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

1. บริการยานพาหนะ เม.ย.63 –ก.ย.
63 

100,000 ต.ค.63 – มี.ค.
64 

100,000 นางสาวอารีย์ 
ยีหมาด 

5.  งบประมาณ 
 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท)  

รวม ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
      
      
      
      

                   รวมงบประมาณทั้งหมด  200,000  บาท 

6. หน่วยงาน / ผู้ที่เก่ียวข้อง    
ฝ่ายอ านวยการงบประมาณ 

      
7. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

 ระดับคุณภาพของการจัดห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนที่ม่ันคง  สะอาด
และปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และ  มีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน 

สอบถามความพึงพอใจ    
ของผู้ใช้บริการ 

        แบบสอบถาม 

 
8.สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนบ้านนาสาร 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
      9.1  ภาคเรียนที่  1 
           -  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 
   -  การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ มีความคล่องตัวสะดวก 
  9.2  ภาคเรียนที่  2 
           - ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 
   -  การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ มีความคล่องตัวสะดวก 
       

 
ลงชื่อ.............................................ผู้ เสนอโครงการ     ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสาวอารีย์  ยีหมาด)              (                                  ) 
          หัวหน้างานยานพาหนะ                              .............................................................  
 

 
ลงชื่อ..............................ผู้เห็นชอบโครงการ         ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 

              (นางสาวจารุณี  บัวแย้ม)                                  (นายสมชาย  กิจคาม) 
  หัวหน้างานแผนงานและโครงการ                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนบ้านนาสาร อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ชื่อโครงการ   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

ลักษณะโครงการ             โครงการปกติ    
  โครงการใหม่   
  โครงการพิเศษ  

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางจิระภา  สุขไกว 
ฝ่ายงบประมาณ                 งานการเงิน  
 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  5, 6 
  

สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่ 5, 6 
 

สนองมาตรฐานการศึกษา  
◻  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

  ◻   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    ตัวบ่งชี้ย่อยที่ ..................................... 

          ◻   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ตัวบ่งชี้ย่อยที่ .........................................   
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาตัวบ่งชี้ย่อยที่ 2, 5 

◻  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตัวบ่งชี้ย่อยที่.................... 
 

1. หลักการและเหตุผล   
งานการเงินและบัญชีเป็นงานด้านบริการเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้งานบริหารจัดการ  และการ 

จัดการเรียนการสอนด าเนินการไปด้วยความเรียบรอ้ยและมีประสิทธิภาพ   รวมทั้งการควบคุม  ดูแลให้การใช้
งบประมาณเป็นไปด้วยความประหยัดและคุ้มค่า   การให้บริการสะดวกรวดเร็วเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัด   

2. วัตถุประสงค์โครงการ   
2.1  เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้องตาม 

ระเบียบและแนวปฏิบัติของโรงเรียนและราชการ 
2.2  เพ่ือให้การบริการด้านการเงินแก่บุคลากร  ผู้ปกครอง  และนักเรียนเป็นไปด้วยความ 

สะดวก  รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  
   3.   เป้าหมายโครงการ   

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  - ส่งเสริมการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี    

- การจัดท าบัญชีครบถ้วน 
- การรายงานทางการเงินตามก าหนดทุกครั้ง 
- การจัดท าข้อมูลการเงินและบัญชีเป็นปัจจุบันทุกรายการ 
- จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
      - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป้าหมายร้อยละ 85 
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4.  กิจกรรมและด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1  

( เม.ย. 63 – ก.ย. 63 ) 
ภาคเรียนที่  2 

 ( ต.ค. 63 – มี.ค. 64 ) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

1 พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 

 

เมษายน-
กันยายน 2563 

 

15,000 ตุลาคม 2563 -
มีนาคม 2564 

15,000  

5.  งบประมาณ 
 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท)  

รวม ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
1 กระดาษ A4  จ านวน 50 รีม 6,000   6,000 
2 ซองจดหมายพับสี่สีขาว มีครุฑ จ านวน 

10 แพ็ค (แพ็คละ 50 ซอง)  
350 

  
350 

3 Toner Original HP CE285A ใช้กับ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ด า  
รุ่น HP LaserJet P1102 จ านวน 6 
หลอด 

14,940 

  

14,940 

4 หมึกเติมแท่นประทับตรา  (สีด า/สีแดง/สี
น้ าเงิน) จ านวน 12 ขวด 

240 
  

240 

5 สมุดเบอร์ 2 จ านวน 12 เล่ม 420   420 
6 กระดาษคาร์บอน  (สีน้ าเงิน) จ านวน 2 

กล่อง (กล่องละ 100 แผ่น) 
360 

  
360 

7 กระดาษปกสี A4 (180 แกรม) จ านวน 8 
แพ็ค (แพ็คละ 50 แผ่น) 

560 
  

560 

8 กาวลาเท็กซ์ 8 ออนซ์ จ านวน 12 ขวด 360   360 
9 หมึกคอมพิวเตอร์ HP LaserJet Pro 

MFP M28W (48A)  จ านวน 4 หลอด 
6,400 

  
6,400 

10 น้ ายาลบค าผิด  จ านวน 4 หลอด 320   320 
11 ลวดเสียบกระดาษ บรรจุกล่องละ 50 ตัว  

5 กล่อง 
50 

  
50 

   รวมงบประมาณทั้งหมด   30,000  บาท 
6. หน่วยงาน / ผู้ที่เก่ียวข้อง    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11, ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13                             

(จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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     7. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ร้อยละ 85 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ใช้แบบส ารวจความพึงพอใจ แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 
8. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านนาสาร 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   

การให้บริการด้านการเงินเป็นไปด้วยความสะดวกมีประสิทธิภาพ  นักเรียนได้รับการพัฒนา  
เต็มศักยภาพ 
 
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ........................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 
          (นางจิระภา  สุขไกว)           (นายพงษ์ศักด์ิ  นาครพัฒน์) 
           หัวหน้างานการเงิน    รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ                   
 
 
ลงชื่อ........................................ผู้ เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.............................................ผู้อนุ มัติโครงการ 
       (นางสาวจารุณี  บัวแย้ม)                                     (นายสมชาย  กิจคาม) 
      หัวหน้างานแผนและโครงการ                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ    

  โครงการใหม่   
  โครงการพิเศษ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางปิยะมาศ  ปราสาทิกะพันธ์ 

ฝ่าย กลุ่มงานบริหารทั่วไป  งานควบคุมภายใน   
 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี 5.เพ่ิมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 

สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อท่ี 5 บริหารจัดการเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม  
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

     ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   ตัวบ่งชี้ย่อยที่ ....................................... ............. 

             ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ตัวบ่งชี้ย่อยที่ ......................................................   

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาตัวบ่งชี้ย่อยที่    2 

  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตัวบ่งชี้ย่อยที่................................ 

1. หลักการและเหตุผล  
 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซ่ึง
การควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่า 
ของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระท าอันเป้นการทุจริต  อันจะท าให้การด าเนินงาน และการบริหารของ
สถานศึกษาบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการก ากับดูแลที่ดี โรงเรียนบ้านนาสารตระหนัก
ถึงความส าคัญของการควบคุมภายในและเพ่ือให้การด าเนินการตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพและทัน
ตามก าหนดเวลา จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์โครงการ   

2.1 เพ่ือให้การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน  
2.2 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการด าเนินงานทุกงาน ซ่ึงรวมถึงการดูแล รักษา

ทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล หรือการทุจริต 
 2.3 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ นโยบายและวิธีการปฏิบัติที่
กระทรวงการคลังได้ก าหนดขึ้น 
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    3.   เป้าหมายโครงการ   
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   

3.1.1 มีการด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินรายงานผลต้นสังกัดปีละ 
1 ครั้ง 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

3.2.1 มีการด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4.  กิจกรรมและด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 (1 เม.ย.63–30 ก.ย.
63 ) 

ภาคเรียนที่ 2 (1 ต.ค.63-31 มี.ค. 
64) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

1. รวบรวมข้อมูลจากทุก
ฝ่าย 

- - กันยายน-
ตุลาคม 

410 รองผอ.ทุก
กลุ่มงาน 

หัวหน้างาน 
2. จัดท ารายงานเสนอต้น

สังกัด 
- - พฤศจิกายน - หัวหน้างาน 

 
5.  งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท)  

รวม ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
1 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือจัดท ารายงาน  3  รายการ 410 - -  

                   รวมงบประมาณทั้งหมด  410  บาท 

6. หน่วยงาน / ผู้ท่ีเก่ียวข้อง    
 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

     7. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

7.1  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการ
ด าเนินงานทุกงาน ซ่ึงรวมถึงการดูแล รักษา
ทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาด 

1. สอบถาม สัมภาษณ์   
2. ประเมินโครงการ  
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมินโครงการ 
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ความเสียหาย การรั่วไหล หรือการทุจริต 

7.2 เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์  นโยบายและวิธีการ
ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังได้ก าหนดขึ้น 

 
8.สถานท่ีด าเนินการ 
 โรงเรียนบ้านนาสาร 
 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

 โรงเรียนบ้านนาสารมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาอย่าง
เหมาะสมชัดเจน เกิดกลไกการประเมินความเสี่ยง การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยง เป็นไปตาม ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561   

 
 

ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
      (นางปิยะมาศ  ปราสาทิกะพันธ์)           (                                ) 
   ต าแหน่ง หัวหน้างานควบคุมภายใน         รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป                   
 
 
ลงชื่อ.................................................................. ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายพงษ์ศักด์ิ  นาครพัฒน์)                            (นายสมชาย  กิจคาม) 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
ลักษณะโครงกา               โครงการปกติ    
                                  โครงการใหม่   

   โครงการพิเศษ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางนาตยา    ด าพัฒน์ 

ฝ่าย    ส านักผู้อ านวยการ     งานคณะกรรมการภาคึเครือข่าย 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  5. เพ่ิมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อท่ี 5. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

สนองมาตรฐานการศึกษา  
 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

     ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    ตัวบง่ชี้ย่อยที่ ................................... ............. 

             ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ตัวบ่งชี้ย่อยที่ ......................................................   

     มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาตัวบ่งชี้ย่อยที่  2  

  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตัวบ่งชี้ย่อยที่................................ 

 
1. หลักการและเหตุผล  

         การบริหารจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันจ าเป็นต้องมี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สมาคมผู้ปกครองและครู  เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน  สมาคมศิษย์เก่า   ผู้ปกครองชุมชน  
และองค์กรท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา  เพ่ือส่งเสริมให้ระบบบริ หาร จัด
การศึกษาของโรงเรียนได้มีการพัฒนาและสามารถด าเนินการบริหารจัดการได้อย่างครอบคลุมมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างมีระบบ   และพัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสมจึงเห็นสมควรให้มีการส่งเสริม
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการอ่ืน ๆ 
  

2. วัตถุประสงค์โครงการ   
               2.1  เพ่ือยกระดับคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคม 
ผู้ปกครองและครูคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ที่รู้และ 
ปฏิบัติหน้าที่ 
                 ตามระเบียบที่ก าหนด 
                2.2   เพ่ือยกระดับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการ
สมาคมศิษย์เก่า คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ในการก ากับติดตามดูแลและขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย 
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3. เป้าหมายโครงการ  
       3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ     

        
ภาคเรียนท่ี ชื่อกิจกรรม เป้าหมาย 

1  คณะกรรมการ 
ภาคีเครือข่าย 
 

1.  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   3  ครั้ง 
2.  ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู 2 ครั้ง 
3.  ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า  2  ครั้ง 
4.  ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน 
     1  ครั้ง 

2 คณะกรรมการ 
ภาคีเครือข่าย 
 

1.  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   3  ครั้ง 
2.  ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู 2 ครั้ง 
3. ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า  2  ครั้ง 
4.  ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน 
     1  ครั้ง 

   
1. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 
ภาคเรียนที่     เป้าหมาย 

1 คณะกรรมการภาคีเครือข่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานในระดับ  ดีเยี่ยม 

2 คณะกรรมการภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ 
ได้มาตรฐานในระดับ  ดีเยี่ยม 

  
4. กิจกรรมและด าเนินการ 

 

ที ่ กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 (1เม.ย..63 – 30 ก.ย..
63) 

ภาคเรียนที่ 2 (1 ต.ค.63 – 31 
มี.ค.64) 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ งบประมาณ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมา
ณ 

1 คณะกรรมการ 
ภาคีเครือข่าย 
 

1เม.ย..63 – 30 ก.ย..63 2,491 1 ต.ค.63 – 31 มี.ค.
64) 

 นางนาตยา ด าพัฒน์ 
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5.  งบประมาณ 
    

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

 
รวม ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 

    ภาคเรียนท่ี  1 
1 กระดาษการ์ด ปก 180 แกรม  

สีขาว  แพ็คละ  50   แผ่น 
350 

- - 
350 

2 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) รีมละ 500 แผ่น 480 - - 480 

3 ซองเอกสารสีน้ าตาลขนาด A4ขยายข้างไม่มีครุฑ  บรรจุ  
 แพ็คละ 50 ซอง 

220 
- - 

220 

4 คลิปหนีบด า no 113   (15 มม.) กล่องละ 12 อัน 30 - - 30 

5 คลิปหนีบด า no 112   (19 มม.) กล่องละ 12 อัน 20 - - 20 
6 คลิปหนีบด า no 111   (25 มม.) กล่องละ 12 อัน 30 - - 30 
7 คลิปหนีบด า no 110   (32 มม.) กล่องละ 12 อัน 80 - - 80 
8 คลิปหนีบด า no 109  (40 มม.) กล่องละ 12 อัน 50 - - 50 
9 คลิปหนีบด า no 108  (50 มม.) กล่องละ 12 อัน 60 -  60 
10 ลวดเสียบกระดาษ กล่องละ 50 ตัว 100 - - 100 

1 สันพลาสติกขนาดสันหนา 2 นิ้ว  300 - - 300 

12 สันพลาสติกขนาดสันหนา 2.5 นิ้ว 400 - - 400 

13 ซองจดหมายราชการขนาดพับ 4 สีขาวมีครุฑ  แพ็ค ละ 50  
ซองบรรจุ  แพ็คละ 50 ซอง 

105 
- - 

105 

14 กะดาษโน้ต (Post-it) ขนาด(1.5 × 5 ซ.ม) 158 - - 158 

15 กะดาษโน้ต (Post-it) ขนาด( 3 × 3 ซ.ม)  78 - - 78 

16 กาวน้ าใส 45 ml 60 - - 60 

17 ปากกาเขียนแผ่นซีดี ลบไม่ได้ 
ขนาด  1 มม. สีแดง 

30 
- - 

30 

18 ปากกาเน้นข้อความ สีเขียว 30 - - 30 
รวม 2,491 

                                    
                                          ภาคเรียนท่ี 2 

เงินงบประมาณ (บาท) 
รวม 

ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
1 ป้ายนิเทศของคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู 800 - - 800 
2 ป้ายนิเทศของคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า 800 - - 800 
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3 ป้ายนิเทศของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
ระดับชั้นเรียน 

800 
- - 

800 

รวม 2,400 
            รวมภาคเรียนที่  1  ( 2,491 )   และ  2   ( 2,400  ) 4,891 

 
6. หน่วยงาน / ผู้ท่ีเก่ียวข้อง    
           - 

     7. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ข้อท่ี 5.3 คณะกรรมการภาคีเครือข่าย   เข้า
มามีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือใน
การรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้    มาตรฐาน   ในระดับ  ดี
เย่ียม 
ข้อท่ี 5.4 คณะกรรมการภาคีเครือข่าย มี
การก ากับติดตาม  และประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษา  อย่าง
เหมาะสม    ชัดเจน     และเปิดโอกาสให้  
ผู้เก่ียวข้องมีมีส่วนร่วมในระดับ  ดีเย่ียม 

สังเกต  สัมภาษณ์ 
   ประเมินความพึง
พอใจ 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
8.   สถานท่ีด าการ 
   โรงเรียนบ้านนาสาร  
 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   

 
  ภาคเรียนท่ี 1 
              1  เพ่ือยกระดับของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกรรมการอ่ืนๆ ที่รู้และ

ปฏิบัติหน้าที่ตาม 
                                 ระเบียบที่ก าหนด 
                              2  เพ่ือยกระดับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขั้นและกรรมการอ่ืนๆ ในการ

ก ากับติดตาม 
                                  ดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย 
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   ภาคเรียนท่ี 2 
                             1  เพ่ือยกระดับของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกรรมการอ่ืนๆ ที่รู้และ

ปฏิบัติหน้าที่ตาม 
                                 ระเบียบที่ก าหนด 
                             2  เพ่ือยกระดับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขั้นและกรรมการอ่ืนๆ ในการ

ก ากับติดตาม 
                                 ดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย 
 
   
 
ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอโครงการ         ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
          (นางนาตยา  ด าพัฒน์)                    (นายบุญส่ง  จันทร์ชัย ) 
      ต าแหน่ง  งานภาคีเครือข่าย                            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
ลงชื่อ..................................ผู้ เห็นชอบโครงการ           ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางสาวจารุณี  บัวแย้ม)                                        (นายสมชาย  กิจคาม) 
           หัวหน้างานแผนงาน                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 
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ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ ICT  
ลักษณะโครงการ             โครงการปกติ    

  โครงการใหม่   
  โครงการพิเศษ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสุชาดา  เสวกสูตร 

ฝ่าย กลุ่มงานบริหารวิชาการ  กลุ่มสาระ / งาน   เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  6. ส่งเสริมและ สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นเครื่องมือใน 

การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อท่ี 6. ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียน 

การสอนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

     ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ตัวบ่งชี้ย่อยที่   3, 4 

              ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ เรียน  ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาตัวบ่งชี้ย่อยที่   6 

  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตัวบ่งชี้ย่อยที่  2 

1. หลักการและเหตุผล   
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสู ตรการศึกษาของประเทศ   มี

จุดประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ ดี มีความสามารถในการ
แข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถด ารงชีวิตอยู่ กับ ผู้ อ่ืนอย่างมีความสุข 
บนพ้ืนฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อ
ตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถของแต่ละบุคคล 
           การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ เรียนจึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้ เรีย น
สามารถศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ด้วยตน เองจากแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ เป็นแหล่งเสริมสร้า ง
จินตนาการและความคิดริเริ่มเป็นแหล่งศึกษาตามอัธยาศัย นอกจากนี้แหล่งเรียนรู้ยังเป็นแหล่งปลูกฝัง
ค่านิยมรักการอ่านและแหล่งศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นแหล่งสร้างความคิดเกิดอาชีพใหม่
สู่ความเป็นสากล เป็นแหล่งเสริมประสบการณ์ตรงและมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีความรู้   ความเข้าใจเก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการศึกษาค้นคว้า  ประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างสรรค์
งาน  ตลอดจนมีคุณธรรมและค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์  โรงเรียนได้ให้ความส าคัญต่อ
การพัฒนาในด้านนี้เป็นอย่างยิ่ง  ได้ระดมทรัพยากรจากหลายๆ ฝ่ายเพ่ือให้สามารถจัดบริการการศึกษาแก่
นักเรียน จนสามารถมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์    เพ่ือใช้จัดการเรียนการสอน 
มีการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการให้เป็นห้องแห่งการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้ เรียนมีทัศนคติที่ ดีต่อการเรียน
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คอมพิวเตอร์ ซ่ึงจะส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถพัฒนาผู้ เรียนให้
บรรลุจุดประสงค์ของการจัดการศึกษาของชาติต่อไป 

2. วัตถุประสงค์โครงการ   
1. เพ่ือส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ICT และบริการให้แก่ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าแสวงหาด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 
3. เพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการให้เป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้เสริมประสบการณ์ตรงและมุ่งเน้น ให้

ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ เข้าใจเทคโนโลยีและสามารถประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างสรรค์งาน มี
คุณธรรมและค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ 

    3.   เป้าหมายโครงการ   
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   

- นักเรียนและครูโรงเรียนบ้านนาสารมีแหล่งเรียนรู้ไอซีทีท่ีเอ้ือต่อการจัดการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ร้อยละ 100 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

1. นักเรียนของโรงเรียนบ้านนาสารมีคุณภาพและศักยภาพในการใช้ ICT และสามารถน าความรู้ที่ได้
ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นั้นไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น  

2. นักเรียนของโรงเรียนบ้านนาสารได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดที่ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถสรุปองค์ความรู้และน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้ 

3. นักเรียนของโรงเรียนบ้านนาสารได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการกับสาระการเรียนรู้และทักษะด้าน
ต่างๆและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้กลุ่มสาระอ่ืนๆ  

 
4.  กิจกรรมและด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 

 (เม.ย.63 – ก.ย.63) 
ภาคเรียนที่  2 

 (ต.ค.63 – มี.ค.64) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมา
ณ 

1 พัฒนาคอมพิวเตอร์เพ่ือ
การเรียนการสอน  ห้อง 
223 

มี.ค.- เม.ย. 63 285,000 ต.ค. – พ.ย. 63 285,000 นางสาวสุชาดา  เสวก
สูตร 

2 พัฒนาคอมพิวเตอร์เพ่ือ
การเรียนการสอน  ห้อง 
224 

เม.ย.-พ.ค. 63 331,200 ต.ค. – พ.ย. 63 331,200 นางสาวสุชาดา  เสวก
สูตร 

3 เช่าคอมพิวเตอร์เพ่ือ
การศึกษาค้นคว้า 

เม.ย.-พ.ค. 63 53,880 ต.ค. – พ.ย. 63 53,880 นางสาวสุชาดา  เสวก
สูตร 

4 ค่ายส่งเสริมการใช้ ict ก.ย. 63 25,000 มี.ค. 64    25,000 นางสาวสุชาดา เสวก
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ที ่ กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 

 (เม.ย.63 – ก.ย.63) 
ภาคเรียนที่  2 

 (ต.ค.63 – มี.ค.64) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมา
ณ 

สูตรและคณะครู
คอมพิวเตอร์ 

5 ซ่อมบ ารุง เม.ย.63- ก.ย. 
63 

50,000 ต.ค. 63 –มี.ค. 
64 

   50,000 นางสาวสุชาดา เสวก
สูตร 
 

 
5.  งบประมาณ 
 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

 
รวม ค่าวัสดุ 

ค่าตอบแท
น 

ค่าใช้
สอย 

1.กิจกรรมพัฒนาคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนห้อง 223 
1 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ - - 570,000 570,000 

2.กิจกรรมพัฒนาคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนห้อง 221 
1 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ - - 662,400 662,400 

3. กิจกรรมเช่าคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้าห้องสมุด 
1 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ จ านวน 10 เครื่อง - - 107,760 107,760 

4. กิจกรรมค่ายส่งเสริมการใช้ ICT 
1 ค่าวิทยากร - 20,000  20,000 
2 ค่าอาหาร - - 24,000 24,000 
3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ - 6,000 - 6,000 

5. กิจกรรมซ่อมบ ารุง 

1. 
ล้างท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศจ านวน 12 
เครื่อง  

- 30,000 - 30,000 

2 ซ่อมบ ารุงเครื่อง Sever และระบบเครือข่าย - 50,000 - 50,000 

3 
ซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ห้อง 212 จ านวน 45 
เครื่อง 

- 20,000 - 20,000 

   รวมงบประมาณทั้งสิ้น        1,490,160  บาท 

 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนบ้านนาสาร อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

6. หน่วยงาน / ผู้ท่ีเก่ียวข้อง    
    - งานคอมพิวเตอร์ 
   - บริษัทบางกอกซอฟแวร์ 

    7. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

 นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนบ้านนา
สารมีแหล่งเรียนรู้ไอซีทีท่ีเอ้ือต่อการจัดการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนร้อยละ 100 
 

 ประเมิน แบบประเมิน 

นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนบ้านนาสาร
มีคุณภาพและศักยภาพในการใช้ ICT และ
สามารถน าความรู้ที่ได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
นั้นไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้
มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

 
8.สถานท่ีด าเนินการ    
    โรงเรียนบ้านนาสาร 
 9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   

9.1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นแหล่งเรียนรู้ ICT และบริการให้แก่ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพ 
9.2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท าให้นักเรียนโรงเรียนบ้านนาสารสามารถศึกษาค้นคว้าแสวงหาด้วย

ตนเอง           
     รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
9.3 ห้องปฏิบัติการเป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้เสริมประสบการณ์ตรงและมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเกิด 
     ทักษะการเรียนรู้เข้าใจเทคโนโลยีและสามารถประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างสรรค์งาน มีคุณธรรมและค่านิยม

ที่ดีในการ ใช้คอมพิวเตอร์ 
 
 
ลงชื่อ...................................ผู้เสนอโครงการ          ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

         (นางสาวสุชาดา  เสวกสูตร)          ( นายพยนต์  ไทยเกิด) 
     ต าแหน่ง  หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ             รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                   
 
 
  ลงชื่อ.................................หัวหน้างานแผนงาน           ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางสาวจารุณี  บัวแย้ม)                                       (นายสมชาย  กิจคาม) 
                                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 
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ชื่อโครงการ  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
ลักษณะโครงการ โครงการปกติ    
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพนาวรรณ  พุฒถนอม 
ฝ่าย วิชาการ  กลุ่มสาระ / งาน   งานรับนักเรียน  
 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี 1 เพ่ิมโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่าง     ทั่วถึงและเท่าเทียม  
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อท่ี 1 จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับโอกาสทางการศึกษา 

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
    ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด 

ชัดเจน 
    ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 
1. หลักการและเหตุผล   
 เด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนที่ส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้เข้าเรียนในโรงเรียนด้วยกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เป็นธรรมและเสมอภาค เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ การรับนักเรียนของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉะนั้น งานรับนักเรียนจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการรับ
นักเรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค เพ่ือให้เด็กทุกคนได้มี
โอกาสเข้าถึงการจัดการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน  งานรับนักเรียนจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์โครงการ   
 2.1   เพ่ือให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับการศึกษาตามวัยอย่างมีคุณภาพ 
 2.2   เพ่ือให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
 2.3   เพ่ือให้กระบวนการรับนักเรียนเป็นไปตามระบบ โปร่งใส ยุติธรรม มีความน่าเชื่อถือและ
ตรวจสอบได้ 
 2.4   เพ่ือให้มีข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการรับนักเรียนที่เป็นปัจจุบันและสามารถใช้ประโยชน์ได้ 
 
3. เป้าหมายโครงการ   

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
 3.1.1 นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทุกคนได้รับการศึกษาตามวัยอย่างมีคุณภาพ 
 3.1.2 นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

กัน 
 3.1.3 กระบวนการรับนักเรียนเป็นไปตามระบบ โปร่งใส ยุติธรรม มีความน่าเชื่อถือ 

ประชาชนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกคนสามารถตรวจสอบได้ 
 3.1.4 มีข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการรับนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 

สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ 
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
 3.2.1 นักเรียนและผู้ปกครองในเขตพ้ืนที่บริการมีความพึงพอใจในกระบวนการรับนักเรียน 
 3.2.2 กระบวนการรับนักเรียนเป็นไปตามระบบ โปร่งใส ยุติธรรม มีความน่าเชื่อถือ ได้รับ

การยอมรับจากผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป 
 3.2.3 มีข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการรับนักเรียนที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสามารถใช้

ประโยชน์ได้ 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2562 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนท่ี 1 

(1 เม.ย.63 – 30 ก.ย.63) 
ภาคเรียนท่ี 2  

(1 ต.ค.63 – 31 ม.ีค.64) 
ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

1 กิจกรรมสารสนเทศ 
งานรับนักเรียน 

- - ต.ค. – ธ.ค.   1,000 ครูพนาวรรณ พุฒ
ถนอม 

และคณะ 
2 กิจกรรมการรับนักเรียน เม.ย. 

(สัปดาห์ที่ 1-2) 
4,430 ก.พ. – มี.ค.   22,475   ครูพนาวรรณ พุฒ

ถนอม 
และคณะ 

 
5. งบประมาณท้ังหมด   

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 

 กิจกรรมสารสนเทศงานรับนักเรียน     
1 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ 1,000 - - 1,000 
 กิจกรรมการรับนักเรียน     
2 แผ่นพับการรับสมัครนักเรียน  4,000 - - 4,000 

3 
ไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักเรียน 

8,400 - - 8,400 

4 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ 2,505 - - 2,505 
5 ค่าอาหาร - - 12,000 12,000 

     รวมงบประมาณท้ังหมด   27,905  บาท 
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6. หน่วยงาน / ผู้ท่ีเก่ียวข้อง    
 โรงเรียนบ้านนาสาร ,โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ, ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
7. การติดตามและประเมินผล 
  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ร้อยละของนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับ
การศึกษาตามวัยอย่างมีคุณภาพ 
 

สังเกต แบบสังเกต 
 

ร้อยละของนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
 

สังเกต แบบสังเกต 
 

กระบวนการรับนักเรียนเป็นไปตามระบบ 
โปร่งใส ยุติธรรม มีความน่าเชื่อถือ ประชาชน
และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกคนสามารถตรวจสอบ
ได้และได้รับการยอมรับ 
 

สอบถาม แบบสอบถาม 

มีข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการรับนักเรียนที่
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

สังเกต แบบสังเกต 
 

เด็กและผู้ปกครองในเขตพ้ืนที่บริการมีความพึง
พอใจในกระบวนการรับนักเรียน 
 

สอบถาม แบบสอบถาม 

  
8.  สถานท่ีด าเนินการ โรงเรียนบ้านนาสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนบ้านนาสาร อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 1.   เด็กได้เรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน ผู้ปกครองประหยัดค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนของบุตรหลาน 
 2.   เด็ก ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความม่ันใจในกระบวนการรับนักเรียนของโรงเรียน  
 3.   โรงเรียนได้รับความนิยมและความไว้วางใจจากผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียน  
 4.   การรับนักเรียนด าเนินการตามกระบวนการส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 
 
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นางสาวพนาวรรณ   พุฒถนอม)    (...........................................) 
 ต าแหน่ง  หัวหน้างานรับนักเรียน      รองผู้อ านวยการฝ่าย/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มสาระ                   
 
 
ลงชื่อ.......................................ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
  (นางสาวจารุณี   บัวแย้ม)    (นายสมชาย  กิจคาม) 
หัวหน้าแผนงานและโครงการ      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 
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15. โครงการพัฒนาคุณภาพเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ชื่องาน/โครงการ  พัฒนาคุณภาพเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ            โครงการปกติ    

  โครงการใหม่   
  โครงการพิเศษ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสุภาพร  จงศิริสถิตย์ 
กลุ่มบริหาร  วิชาการ 
กลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านนาสาร ข้อท่ี  5 
 5. เพ่ิมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
สนองพันธกิจโรงเรียนบ้านนาสาร  ข้อท่ี  5 

5. บริหารจัดการเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 

สนองมาตรฐานการศึกษา (3 มาตรฐาน) (ให้ระบุว่าโครงการที่จัดท าขึ้นมาสนองต่อมาตรฐานการศึกษาในข้อ
ใดตามตัวบ่งชี้ที่เท่าใด : ซ่ึงน ามาจากเป้าหมายด้านมาตรฐานการศึกษา) 

 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาตัวบ่งชี้ย่อยที่  1,2,4 
1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ระยะเวลาด าเนินการ   ปีงบประมาณ 2562(กันยายน  2561  -  ตุลาคม  2562) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

รายละเอียดงาน/โครงการ 
1. ชื่องาน/โครงการ   พัฒนาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 

2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีแนวคิดว่าต้อง
เป็นมาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบัติได้จริง  กระชับ  และจ านวนน้อย  แต่สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้จริง  
ข้อมูลที่ได้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ  ต้ังแต่ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ระดับหน่วยต้นสังกัด  และระดับชาติ  ดังนั้นการก าหนดมาตรฐานจึงเน้นที่คุณภาพผู้เรียน  คุณภาพครู  คุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา  และคุณภาพของสถานศึกษา  ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  
2553  โดยได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประกอบด้วย  
4  มาตรฐาน  ดังนี้  มาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรียน  มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหาร  มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และมาตรฐานที่  4  ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
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 โรงเรียนบ้านนาสาร เป็นหน่วยงานทางการศึกษาได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างมาก จึงได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษานี้ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ  
    ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม  มีขั้นตอนอย่างชัดเจน  และมีความเป็นไปได้ในการปฎิบัติ 
2. เพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพ 
    ภายในของสถานศึกษา 
3. เพ่ือให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

4. เป้าหมายโครงการ 
 

4.1 เชิงปริมาณ 
 

ไตรมาส 
 

ชื่อกิจกรรม 
 

รายละเอียดกิจกรรม/เป้าหมายด้านปริมาณ 
 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลา 
 

1-2 1. ประชุม อบรมและ
ชี้แจง 

-  ประชุมชี้แจงผู้เก่ียวข้อง 
- จัดอบรมในสถานศึกษา 1  ครั้ง 

  

4.2 เป้าหมายคุณภาพ 
 

ไตรมาส 
 

 

ประเด็นพิจารณา 
 

เป้าหมาย 

1-2 
3-4 

1. เพ่ือให้สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพ ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม  มีขั้นตอนอย่างชัดเจน  และมีความเป็นไปได้ใน
การปฎิบัติ 

80 

2. เพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

80 

3. เพ่ือให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา 80 
 

5 ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 
 5.1  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

รายการ ระยะเวลา 
1.  ขั้นเตรียมการ 
     1.1  ส ารวจ  วิเคราะห์  สภาพปัญหา ความจ าเป็น และ ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
     1.2  จัดท ารายละเอียดโครงการ 
     1.3  ขออนุมัติโครงการ 

 
ส.ค.63 
ก.ย.63 
ก.ย.63 

2.  ขั้นด าเนินการ 
     2.1 แต่งต้ังคณะท างาน หรือขออนุมัติจัดซ้ือ จัดจ้าง 
     2.2 ด าเนินกิจกรรม/โครงการ/ไตรมาส1-2,3-4 
     2.3  รายงานผล หรือความก้าวหน้าโครงการ 

 
ต.ค.63 - ก.ย. 63 
ต.ค.63 - ก.ย. 63 
มี.ค.6 ,ก.ย. 62 
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3.  ขั้นประเมินผลโครงการ 
     3.1  ประเมินครั้งที่ 1 (ผลด าเนินงานไตรมาสที่ 1 - 2) 
     3.2  ประเมินครั้งที่ 2 (ผลด าเนินงานไตรมาสที่ 3 – 4) 
     

 
มีนาคม 2563 
กันยายน 2564 

 
 

        6.    งบประมาณ 
  6.1  ปีการศึกษา 2563 งบประมาณ 10,000   บาท 
         รวม  10,000  บาท 
 7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  7.1  ภาคเรียนที่ 2 ตุลาคม 63 - มีนาคม 64 
  7.2  ภาคเรียนที่ 1 เมษายน 63 - กันยายน 63 
 8. สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ้านนาสาร 
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
 10. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  11 
          11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. เพ่ือให้สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม  มีขั้นตอนอย่างชัดเจน  และมีความเป็นไปได้ในการปฎิบัติ 
 2. เพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
 3. เพ่ือให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

 

            12. วิธีการประเมินผล 
  11.5 แบบประเมินความพึงพอใจ 
  12.1 แบบประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการ 

 
 
ลงชื่อ....................................ผู้ เสนอโครงการ   ลงชื่อ….............................รองผู้อ านวยการที่เก่ียวข้อง 
    (นางสุภาพร  จงศิริสถิตย์)    (นายพยนต์  ไทยเกิด)  
       หัวหน้างานประกันฯ          รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 
ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางสาวจารุณี  บัวแย้ม)                                          (นายสมชาย  กิจคาม) 
          หัวหน้างานแผนงาน                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร             
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18. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน 
ชื่อโครงการ   ส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน 
ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ    

  โครงการใหม่   
  โครงการพิเศษ  

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสุชาดา  เสวกสูตร  
ฝ่าย ประชาสัมพันธ์  กลุ่มสาระ / งาน    ประชาสัมพันธ์ 
 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  5. เพ่ิมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม  

สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อท่ี    6. ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
     ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ตัวบ่งชี้ย่อยที่ .......................................  
             ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ตัวบ่งชี้ย่อยที่ ..................................  
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาตัวบ่งชี้ย่อยที่   2, 6 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตัวบ่งชี้ย่อยที่  5 
1.หลักการและเหตุผล   
                  เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์แก่นักเรียนและชุมชนได้รับทราบข่าวสารได้ทั่วถึง  มีการ
จัดท าสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารภายในโรงเรียนให้นักเรียนและชุมชนได้รับทราบ  ซ่ึงผลการ
ด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้  ที่ประชากรในเขตพ้ืนที่บริการมีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาตามเป้าหมายถึงร้อยละ  80 
 
2.  วัตถุประสงค์โครงการ   
           2.1 เพ่ือสื่อสารข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนให้ชุมชนทราบ 
 2.2  เพ่ือให้บริการแก่ชุมชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
 
3.   เป้าหมายโครงการ   

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
1. เสียงตามสายประชาสัมพันธ์ วันละ 1 ครั้ง  
2. วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน ภาคเรียนละ   1550  เล่ม 
3. มีจดหมายข่าวเผยแพร่ทาง facebook   กลุ่ม line  และเว็บไซต์ 
4. มีข่าวสารและเผยแพร่ทางเว็บไซต์โรงเรียน 
5. มีสื่อประชาสัมพันธ์ท่ีทันสมัย 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลายในการประชาสัมพันธ์กับผู้ปกครองนักเรียนและ 
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ชุมชน 
 

4.  กิจกรรมและด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 

ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนท่ี  1 (เม.ย. 63 – ก.ย. 63) ภาคเรียนท่ี 2 (ต.ค. 63 – มี.ค. 64) 
ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

1. เสียงตามสาย เม.ย.63 – ก.ย.63 - ต.ค. 63 – มี.ค. 64 - ครูปิยมาศและ
คณะ 

2. วารสารประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 

เม.ย. 63 -  พ.ค. 63 77,500 ต.ค. – พ.ย. 62 77,500 ครูสุชาดาและ
คณะ 

3.  จดหมายข่าว เม.ย.63 – ก.ย.63 - ต.ค. 63 – มี.ค. 64 - ครูก้องภพ 

4. ข่าวประชาสัมพันธ์บน 
facebook  Line และ
เว็บไซต์โรงเรียน 

เม.ย.63 – ก.ย.63 - ต.ค. 63 – มี.ค. 64 3210 ครูสุชาดา และ
ครูคอมพิวเตอร์ 

5 พัฒนางานโสตทัศน
ศึกษา 

เม.ย.63 – ก.ย.63 61,000 ต.ค. 63 – มี.ค. 64 54,000 ครูก้องภพ และ
ครูคอมพิวเตอร์ 

 
5.  งบประมาณ      

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท)  

รวม ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
1 เสียงตามสาย - - - - 
2 วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน - 155,000 - 155,000 
3 จดหมายข่าว - - - - 

4 ข่าวประชาสัมพันธ์บน facebook และเว็บไซต์
โรงเรียน - 3210 - 3210 

5 พัฒนางานโสตทัศนศึกษา 115,000 - - 115,000 

            รวมงบประมาณทั้งหมด  273,210 บาท 
6. หน่วยงาน / ผู้ที่เก่ียวข้อง    
 - งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
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     7. การติดตามและประเมินผล 

 
8. สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนบ้านนาสาร 
  
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ        

1. ครู นักเรียน และชุมชนได้ทราบกิจกรรมและความเคลื่อนไหวต่างๆ ของโรงเรียนและทางราชการ  
2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดเสียงตามสายและป้ายประกาศ 
3. มีวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนเพ่ือสรุปกิจกรรมของโรงเรียนภาคเรียนละ  1 เล่ม 
4. มีการสื่อสารทางสังคมออนไลน์ facebook  Line และเว็บไซต์ ของโรงเรียน 
5. มีข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์โรงเรียนปรับปรุงเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 

 
 
ลงชื่อ......................................ผู้ เสนอโครงการ     ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นางสาวสุชาดา เสวกสูตร)              (...........................................) 
ต าแหน่ง หัวหน้าประชาสัมพันธ์                 รองผู้อ านวยการฝ่าย/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มสาระ                   
 
 
ลงชื่อ....................................ผู้ เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวจารุณี บัวแย้ม)                                     (นายสมชาย กิจคาม) 
  หัวหน้างานแผนและโครงการ                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. ร้อยละ 100 ของผู้ปกครองได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียน 

การสังเกต  สัมภาษณ์ - แบบบันทึกการ
สังเกต  

2. ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจ
การบริหารจัดการในโรงเรียน 

ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความ
พึงพอใจ 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนบ้านนาสาร อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

19. โครงการพัฒนาผู้เรียนมาตรฐานการเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษ  

ชื่อโครงการ  พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษ SMP & SMT 
ลักษณะโครงการ    โครงการปกติ    

  โครงการใหม่   
  โครงการพิเศษ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาววาสนา  ชัยพรหม 
ฝ่าย  วิชาการ    กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี 2,3,6  
 2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 3. ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. ส่งเสริมและ สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและ   
              การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อท่ี 2,3,6  
2. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพและมีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
3. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร  
    จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อท่ี 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน    ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  1,2,3,4,5,6 
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ 
    แก้ปัญหา 
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
   ข้อท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 1,2,3,4  
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  1,2,4 
1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตัวบ่งชี้ย่อยท่ี1,2,5 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนบ้านนาสาร อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
    เรียนรู้  

1. หลักการและเหตุผล   
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเก่ียวกับธรรมชาติ จ าต้องฝึกฝนและ
เรียนผ่านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้  และคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อ
การพัฒนาความคิดของมนุษย์ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบ
แผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่าง ถี่ถ้วนรอบคอบ ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผน
ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  ซ่ึ งการเรียนรู้ เพียงในห้องเรียนไม่เพียงพอที่จะพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดองค์ความรู้และทักษะได้อย่างเต็มที่ จึงจ าเป็นต้องมีการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงและศึกษาจาก
แหล่งเรียนรู้ภายนอกด้วย ซ่ึงการน านักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ค่าย
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นแนวทางที่ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเกิดการเรียนรู้ ให้สมบูรณ์ มีความสมดุล
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์  สามารถคิดเป็น  ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น  และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข    
 
    2.  วัตถุประสงค์โครงการ   
 1. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย และพัฒนาความรู้ในการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมท ากิจกรรม กล้าแสดงออกทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 3. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  
 4. เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
 5. เพ่ือให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้ และมีจิตส านึกที่ดีต่อตนเอง ชุมชนและสังคมโลก 
  
    3.  เป้าหมายโครงการ   
3.1   เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 1. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย และพัฒนาความรู้ในการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
2. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมท ากิจกรรม กล้าแสดงออกทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 3. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  
 4. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
 5. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้ และมีจิตส านึกที่ ดีต่อตนเอง ชุมชนและ
สังคมโลก 
 
3.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
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โรงเรียนบ้านนาสาร อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1. นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย และพัฒนาความรู้ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
2. นักเรียนได้ร่วมท ากิจกรรม กล้าแสดงออกทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  
 4. นักเรียนพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
 5. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้ และมีจิตส านึกที่ดีต่อตนเอง ชุมชนและสังคมโลก 
 
4.  กิจกรรมและด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2562 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ภาคเรียนที่ 1     
(1 เม.ย.63 –  30 ก.ย.63)  

ภาคเรียนที่ 2 
(1 ต.ค.63 – 31 มี.ค.64) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

1 
ปรับปรุงซ่อมแซมสื่อ
อุปกรณ์ 

เม.ย.63 – ก.ย.63 11,400 ต.ค.63 - มี.ค.64 8,400 
จตุพล 
อัมพวัน 

2 
จัดซ้ือสื่ออุปกรณ์ 

เม.ย.63 – ก.ย.63 47,000 ต.ค.63 - มี.ค.64 3,000 
จตุพล 
อัมพวัน 

 

3 
ทักษะวิชาการ SMP 
& SMT  Show - - ม.ค. – ก.พ.64 20,000 

พัฒนสุฎา 
ดุษฏี 

 

4 
ปฐมนิเทศ & สาย
สัมพันธ์น้องพ่ี 

พ.ค.63 15,000 - - 
วาสนา 
นิทยา 

5 

สอบวัดมาตรฐาน
ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ 

ก.ย.63 66,300 - - 
สุกัญญา 
จตุพล 

 

6 
แนะแนวสัญจร (น า
น้องสู่ห้องเรียนพิเศษ    
SMP & SMT) 

- - ก.พ.64 4,000 
วาสนา 
นิทยา 

 

7 

ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ค่ายวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.1 

มิ.ย.63 131,100 - - 

 
พัฒนสุฎา 

ดุษฎี 
 

8 
ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ค่ายวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

- - ธ.ค.63 156,800 
นิทยา 

สุกัญญา 
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โรงเรียนบ้านนาสาร อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ที ่ กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2562 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ภาคเรียนที่ 1     
(1 เม.ย.63 –  30 ก.ย.63)  

ภาคเรียนที่ 2 
(1 ต.ค.63 – 31 มี.ค.64) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ระดับชั้น ม.2 

9 

ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ค่ายวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.3 

- - ม.ค. - ก.พ. 64 830,500 
ธีรพงษ์ 
อัมพวัน 

 

10 

ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ค่ายวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ระดับชั้น 
ม.4 

มิ.ย.63 91,100 
 

- 

 

- 
วรุนันท์ 
วาสนา 

11 
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ เม.ย.63 – ก.ย.63 134,000 ต.ค.63 - มี.ค.64 134,000 

จตุพล 
วรุนันท์ 

 
 
5.  งบประมาณ 
 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ(บาท)  

รวม ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมส่ืออุปกรณ์ 
1 ล้างท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ - 16,800 - 16,800 
2 ไมค์โครโฟน 3,000 - - 3,000 

รวม 19,800 
 

จัดซ้ือส่ืออุปกรณ์ 
1 คอมพิวเตอร์ 1 ชุด 25,500 - -  
2 เครื่องปริ้นเตอร์ 7,500 - -  
3 บอร์ดสมาชิก/กติกาห้องเรียนพิเศษ 14,000 - -  
4 หมึกพิมพ์ 3,000 - -  

รวม 50,000 
 

ทักษะวิชาการ SMP & SMT Show 
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โรงเรียนบ้านนาสาร อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ(บาท)  

รวม ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
1 ค่าอาหารว่าง ผู้ปกครอง 221 คน คณะ

ครู 20 คน และนักเรียน 221 คน  
- - 9,240 9,240 

2 ป้ายไวนิล  1,000 - - 1,000 
3 อุปกรณ์ในการท ากิจกรรมของแต่ละห้อง 7,000 - - 7,000 
4 โซเดียมไฮดรอกไซด์เม็ด 350g 70 - - 70 
5 สารละลายฟีนอล์ฟทาลีน 90 - - 90 
6 กรดไฮโดรคลอริก 44 - - 44 
7 เลด (II) ไนเตรต 135 - - 135 
8 ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 50% 440 - - 440 
9 โพแทสเซียมไอโอไดด์ 1,040 - - 1,040 
10 เมทิลออเรนจ์ 0.1% ( 100 ซีซี)  100 - - 100 
11 เมทิลเรด (100 ซีซี) 120 - - 120 
12 โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 100g 130 - - 130 
13 กลีเซอรอล 126 - - 126 
14 ถุงมือแพทย์เบอร์ M 285 - - 285 
15 กระดาษทิชชู ขนาด 6 ม้วน 180 - - 180 

รวม 20,000 
 

ปฐมนิเทศ & สายสัมพันธ์น้องพ่ี 
1 ค่าอาหารว่าง คณะครู 20 คนนักเรียน 

221 คนพ่ีเลี้ยง 10คน จ านวน 1 ม้ือ 
 - 5,020 5,020 

2 ป้ายไวนิล กิจกรรมปฐมนิเทศ ขนาด 2x5 
เมตร 

2,000 - - 2,000 

3 กิจกรรมฐาน เสริมสร้างความสามัคคี 6 
ฐาน 

6,000 - - 6,000 

4 ปากกาเน้นข้อความ (สีเหลือง แดง ส้ม 
เขียว ชมพู และฟ้า) สีละ 2 ด้าม 

360 - - 360 

5 ปากกาไวท์บอร์ด (สีน้ าเงิน  สีแดง) สีละ 
24 แท่ง สีด า 1 แท่ง 

980 - - 980 

6 กระดาษฟริบชาร์ต 80 - - 80 
7 ปากกาลูกลื่น บรรจุกล่องละ 50 ด้าม 400 - - 400 
8 ปากกาเมจิก (ชุด 12 สี) 

 
160 - - 600 

รวม 15.000 
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โรงเรียนบ้านนาสาร อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ(บาท)  

รวม ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
กิจกรรมสอบวัดมาตรฐานความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 

1 ค่าลงทะเบียนสอบวิชาละ 150 บาท 2 
รายวิชา จ านวน 221 คน 
 

- 66,300 - 66,300 

รวม 66,300 
 

กิจกรรมแนะแนวสัญจร (น าน้องสู่ห้องเรียนพิเศษ SMP & SMT) 
1 ป้ายไวนิล  1,200 - - 1,200 
2 กระดาษปกสี A4 (120 แกรม) สีฟ้า 500 - - 500 
3 ปากกาเน้นข้อความ สีเหลือง แดง ส้ม 

เขียว สีละ 3 ด้าม สีชมพู และฟ้า สีละ  4 
ด้าม 

600 - - 600 

4 ปากกาลูกลื่น บรรจุกล่องละ 50 ด้าม 200 - - 200 
5 กล่องพลาสติกขนาด ขนาด 60 ลิตร 410 - - 410 
6 ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 50% 440 - - 440 
7 โพแทสเซียมไอโอไดด์ 520 - - 520 
8 โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 100g 130 - - 130 

รวม 4,000 
 

ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 
1 ค่าบริหารจัดการค่าย - 100,000 - 100,000 
2 ค่าเช่าเหมารถ  3  วัน            (5,000 

บาท/คัน/วัน) 
- 30,000 - 30,000 

3 ค่าป้ายไวนิล 600 - - 600 
4 ค่าวัสดุในการจัดท าเอกสาร 500 - - 500 

รวม 131,100 
 

ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 
1 ค่าลงทะเบียนโครงการเพ่ิมทักษะทาง

วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
- 65,000 - 65,000 

2 ค่าเช่าเหมารถ  2 วัน (12,000 บาท/คัน/
วัน) 

- - 48,000 48,000 

3 ค่าอาหาร  ครู 4 คน นักเรียน 69 คน ม้ือ
ละ 80 บาท จ านวน 5 ม้ือ/คน 

- - 29,200 29,200 

4 ค่าที่พัก นักเรียน 69 คน ครู 4 คน รวม - 13,500 - 13,500 
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โรงเรียนบ้านนาสาร อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ(บาท)  

รวม ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
73 คน จ านวน 9 ห้อง 

5 ค่าป้ายไวนิล 600 - - 600 
6 ค่าจัดท ารูปเล่มเอกสาร 500 - - 500 

รวม 156,800 
 

ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 
1 ค่าจัดทัวร์ นักเรียน 80 คน ครู 3 คน - 830,000 - 830,000 
2 ค่าจัดท ารูปเล่มเอกสาร 500 - - 500 

รวม 830,500 
 

ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.4 
1 ค่าบริหารจัดการค่าย - 60,000 - 60,000 
2 ค่าเช่าเหมารถ  3  วัน  (5,000 บาท/คัน/

วัน) 
- 

- 
30,000 30,000 

3 ค่าป้ายไวนิล 600 - - 600 
4 ค่าจัดท ารูปเล่มเอกสาร 500 - - 500 

รวม 91,100 
 

กิจกรรมสอนเสริมเพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศ 
1 ค่าวิทยาการ ม.1 - 60,000 - 60,000 
2 ค่าวิทยาการ ม.2 - 60,000 - 60,000 
3 ค่าวิทยาการ ม.3 - 60,000 - 60,000 
3 ค่าวิทยาการ ม.4 - 60,000 - 60,000 
7 ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการงานนอกเวลา - 20,800 - 28,000 

รวม 268,000 
 
รวมงบประมาณท้ังหมด  1,652,60o บาท 
 
6. หน่วยงาน / ผู้ท่ีเก่ียวข้อง    
           ตามความเหมาะสมของกิจกรรม 
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7. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

โครงการเป็นไปตามแผนด าเนินการกิจกรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ 

การนิเทศโครงการ 
ผลงานนักเรียนและ 

แบบประเมิน 
กิจกรรมมีความเหมาะสมกับการพัฒนา 
และส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 

การนิเทศโครงการ 
ผลงานนักเรียนและ 

แบบประเมิน 

โครงการได้ ด าเนินการกิจกรรมตาม
แผนการเงินที่วางไว้ 

การนิเทศโครงการ 
ผลงานนักเรียนและ 

แบบประเมิน 

 
8. สถานท่ีด าเนินการ   
ตามความเหมาะสมของกิจกรรม 
 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียนมีความรู้ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
 9.2  นักเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 9.3  นักเรียนมีจิตส านึกต่อตนเอง ชุมชนและสังคมโลก มีศักยภาพ และพร้อมเข้าสู่พลโลกได้  
 
 
ลงชื่อ  .............................................. ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          ( นางสาววาสนา  ชัยพรหม )                       ( ........................................... ) 
 หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รองผู้อ านวยการฝ่าย/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่ม  
 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ       ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       ( นางสาวจารุณี บัวแย้ม)                                          ( นายสมชาย  กิจคาม )  
           หัวหน้างานแผนงาน                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษ IEP   
 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 IEP (ค่าย

ต่างจังหวัด ยกมาจาก ม.2 ภาคเรียนที่ 2 เนื่องจากโคโรน่าไวรัส มาจัด ม.3 ภาคเรียน
ที่ 1) 

ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ    
 โครงการใหม่   
 โครงการพิเศษ   

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายเดโชว์    แก้ววิหค 

ฝ่าย วิชาการ   กลุ่มสาระ / งาน  โครงการห้องเรียนพิเศษทางภาษา (Intensive English 
Program) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  1.เพ่ิมโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับโอกาสทางการศึกษา 

   อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
    2.พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

3.ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
  เศรษฐกิจพอเพียง 

สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อท่ี 1.จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับโอกาสทางการศึกษา 
             อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  

2. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพและมีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น  
3. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต ตามหลักื 
   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

     ข้อท่ี 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน    ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 1 และ 2 

1.มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

2.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

   ข้อท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 1, 3 และ 4  

1.การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

3.การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

4.สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 1, 2, 4 และ 5 

1.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
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2.ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

1. หลักการและเหตุผล   
 การจัดการศึกษาในปัจจุบันเน้นให้ผู้ เรียนมีความรู้รอบด้านตลอดจนมีความเป็นสากลมากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนซ่ึงเป็นยุคที่สังคมไทยได้พัฒนาไปเป็นสังคมโลกและ
เป็นช่วงเวลาที่นักเรียนรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วผ่านสื่อต่าง ๆ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้มี
ประสิทธิภาพถือเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้ เรียน การจัดการเรียนรู้ของนักเรียนให้ได้ผลสูงสุดนั้นจักต้องมี
กระบวนการจัดการเรียนการสอนควบคู่การจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ด้านทฤษฎี การปฏิบัติและการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันควบคู่กัน
ไป การจัดค่ายภาษาอังกฤษ การอบรมหรือการน านักเรียนไปทัศนศึกษานอ กสถานศึกษาจึงเป็นอีกหนึ่ง
แนวทางส าคัญที่ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้และใช้ภาษาจากสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลอง นอกจากนี้ 
นักเรียนยังสามารถน าความรู้ที่ได้จากประสบการณ์จริงมาพัฒนาการเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพ่ิมมากขึ้น 

2. วัตถุประสงค์โครงการ   

 2.1  เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากแหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 

2.2  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ความหลากหลายทางภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิตสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างไป 
      จากบริบทของบ้าน โรงเรียนและชุมชนของตนเอง 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษที่เรียนมาทั้งในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง เพ่ือ

การเป็นพลอาเซียนและพลโลกที่มีทักษะภาษาอังกฤษและทักษะชีวิตที่ดี  
 

3.   เป้าหมายโครงการ   
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   

3.1.1. นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษทางภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /1 IEP 
จ านวน 35 คน ได้เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ 
3.1.2 ครูในโครงการ จ านวน 3 ท่าน ร่วมกันดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม และ
วิทยากรภายนอกชาวต่างชาติ 2 ท่าน วิทยากรชาวไทย 1 ท่าน ขับเคลื่อนกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษ 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
3.2.1 .นักเรี ยนใน โครงการห้องเรียน พิเศษทางภา ษาได้รับการปลูกฝั งเจตคติที่ ดีต่อ

ภาษาอังกฤษ 
        จากการเรียนรู้นอกชั้นเรียนทั้งในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง 

  3.2.2 นักเรียนสามารถมีทักษะการด าเนินชีวิต เป็นประชากรที่มีคุณภาพของอาเซียนและ 
          ประชาคมโลก 
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4.  กิจกรรมและด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1  

(1เม.ย.63 – 30 ก.ย.63) 
ภาคเรียนที่  2 

(1 ต.ค.63 – 31 มี.ค.64) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

1. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ  
ณ โรงแรมโบ๊ท ลากูน จ.ภูเก็ต  

พ.ค-ก.ย.63 148,720 - - ครูเดโชว์ แก้ววิหค 
และ 
คณะกรรมการ 

 
5.  งบประมาณ 
5.1  กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ม.2 (English camp ณ โรงแรมโบ๊ท ลากูน จ.ภูเก็ต) 

ท่ี รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท)  

รวม ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
1. -ค่าเหมารถ 3 วัน (12,000x3) - - 36,000 36,000 

2. 
-ค่าที่พักนักเรียน 35 คน (4คน:ห้อง) 
ทั้งหมด 9 ห้อง คืนละ 1,600 จ านวน 2 คืน 

- - 28,800 28,800 

3. 
-ค่าที่พักครูผู้ควบคุม (ช=1, ญ=2) 
ห้องละ 1,200 บาท 2 ห้อง 2 คืน 

- - 4,800 4,800 

4. 
-ค่าอาหาร (นร.35คน ครู 3 คน รวม 38 คน) 
จ านวน 7 ม้ือ ๆ ละ 80 บาท 

- - 21,280 21,280 

5. 
-ค่าอาหารเบรก (นร.35คน ครู 3 คน รวม 38 
คน)  จ านวน 6 ม้ือ ๆ ละ 50 บาท 

  11,400 11,400 

6. -ค่าเปิดหอประชุม 2 วัน ๆ ละ 5,000 บาท - - 10,000 10,000 

7. 
-ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกชาวต่างชาติแบบ
เหมาจ่ายรวมทุกอย่าง จ านวน 2 วัน 

- 29,650 - 29,650 

8. 
-ค่าเข้าชม Heaven - 7 จ านวน 38 คน ๆละ 
30 บาท  (38x30) 

- - 1,140 1,140 

9. 
-ค่าเข้าชม Phuket Trickeye Museum  
-นร. 35 คนๆ ละ 120 บาท  = 4,200 บาท 
-ครู 3 คนๆ ละ 150 บาท = 450 บาท 

- - 4,650 

 
4,650 

 
 

10. -ค่าป้ายไวนิลค่าย 1 แผ่น - - 1,000 1,000 
รวมท้ังส้ิน - 29,650 119,070 148,720 
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6. หน่วยงาน / ผู้ท่ีเก่ียวข้อง    

1. กลุ่มสาระการะเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านนาสาร 
2. โรงแรมโบท ลากูน จ.ภูเก็ต 

7. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษทางภาษา 
จ าน วน 35 คน ได้เข้าร่ วมโครงการ ค่า ย
ภาษาอังกฤษ (English Camp) และครูใน
โครงการ จ านวน 3 ท่าน ร่วมกันดูแลนักเรียน 
 

  

การประเมิน 

 

  

แบบประเมิน 

นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษทางภาษา
ได้รับการปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ 
จากการเรียนรู้นอกชั้นเรียน 

การสังเกต 
การสอบถาม 
การสัมภาษณ์ 
ประเมิน 

แบบสอบถาม 
แบบประเมิน 

นักเรียนสามารถมีทักษะการด าเนินชีวิตเป็น
ประชากรที่มีคุณภาพของอาเซียนและ
ประชาคมโลก 

การสังเกต 
การสอบถาม 
การสัมภาษณ์ 
ตรวจสมุดบันทึก  

แบบสอบถาม 
สมุดบันทึก  
 

 
8.สถานท่ีด าเนินการ :  โรงแรมโบท ลากูน จ.ภูเก็ต   
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   

 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ และเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียน
ได้เรียนรู้ความหลากหลายทางภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างจากบริบทของบ้าน 
สถานศึกษา และชุมชนของตนเองตลอดจนนักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษทั้งในสถานจริงและสถานการณ์จ าลอง 
สามารถเป็นพลอาเซียนและพลโลกที่มีทักษะภาษาอังกฤษและทักษะชีวิตที่ดี 
 
 
ลงชื่อ................................ ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ..............................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายเดโชว์     แก้ววิหค)         (นางทิพวรรณ์     สนธนวณิชย์) 
      ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/1IEP                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
ลงชื่อ............................. ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ...............................ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นางสาวจารุณี     บัวแย้ม)          (นายสมชาย    กิจคาม) 
  หัวหน้างานแผนและโครงการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษ IEP 
 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3/1 IEP  (ค่ายต่างประเทศ : ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์) 
ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ    

 โครงการใหม่   
 โครงการพิเศษ   

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายเดโชว์    แก้ววิหค 
ฝ่าย วิชาการ   กลุ่มสาระ / งาน  โครงการห้องเรียนพิเศษทางภาษา (Intensive English  

Program) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  1.เพ่ิมโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับโอกาสทางการศึกษา 

   อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
    2.พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

3.ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
  เศรษฐกิจพอเพียง 

สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อท่ี 1.จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับโอกาสทางการศึกษา 
             อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  

2. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพและมีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น  
3. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต ตามหลัก   
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
     ข้อท่ี 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน    ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 1 และ 2 

1.มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
2.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

   ข้อท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 1, 3 และ 4  
1.การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
3.การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4.สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

 
  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 1, 2, 4 และ 5 

1.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2.ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
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1. หลักการและเหตุผล   
 การจัดการศึกษาในปัจจุบันเน้นให้ผู้ เรียนมีความรู้รอบด้านตลอดจนมีความเป็นสากลมากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนซ่ึงเป็นยุคที่สังคมไทยได้พัฒนาไปเป็นสังคมโลกและ
เป็นช่วงเวลาที่นักเรียนรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วผ่านสื่อต่าง ๆ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้มี
ประสิทธิภาพถือเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้ เรียน การจัดการเรียนรู้ของนักเรียนให้ได้ผลสูงสุดนั้นจักต้องมี
กระบวนการจัดการเรียนการสอนควบคู่การจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ด้านทฤษฎี การปฏิบัติและการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันควบคู่กัน
ไป   
 การจัดค่ายภาษาอังกฤษ การอบรมหรือการน านักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางส าคัญที่ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้และใช้ภาษาจากสถ านการณ์จริง
หรือสถานการณ์จ าลอง นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถน าความรู้ที่ได้จากประสบการณ์จริงมาพัฒนาการเรียน
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้น 
2. วัตถุประสงค์โครงการ   
 2.1  เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากแหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 

2.2  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ความหลากหลายทางภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิตสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างไป 
      จากสถานศึกษา บ้านเมืองและประเทศของตนเอง 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษและทักษะชีวิตที่เรียนมาในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์

จ าลอง ในต่างประเทศ เพ่ือการเป็นพลอาเซียนและพลโลกที่ดี 
 

3.   เป้าหมายโครงการ   
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   

3.1.1. นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษทางภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /1 IEP 
จ านวน 35 คน ได้เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ทัศนศึกษาและศึกษาดูงานต่างประเทศ 
3.1.2 ครูในโครงการ จ านวน 2 ท่าน ร่วมกันดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม  

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
3.2.1 .นักเรี ยนใน โครงการห้องเรียน พิเศษทางภา ษาได้รั บการปลูกฝั งเจตคติที่ ดีต่อ

ภาษาอังกฤษ 
        จากการเรียนรู้นอกชั้นเรียนในต่างประเทศ : ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ 

  3.2.2 นักเรียนสามารถมีทักษะการด าเนินชีวิต เป็นประชากรที่มีคุณภาพของอาเซียนและ 
          ประชาคมโลก 
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4.  กิจกรรมและด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1  

(1เม.ย.63 – 30 ก.ย.63) 
ภาคเรียนที่  2 

(1 ต.ค.63 – 31 มี.ค.64) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

1. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ  
(มาเลเซีย-สิงคโปร์) 

- - ม.ค.-ก.พ.63 350,000 นายเดโชว์ แก้ววิหค 
และ 
คณะกรรมการ 

 
5.  งบประมาณ 
 
5.1  กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ม.3 (มาเลเซีย-สิงคโปร์) 
 

ท่ี รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท)  

รวม ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 

1. 
ค่าจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ  
ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ 

- - 350,000 350,000 

2. 
ค่าเช่าชุดการแสดง 

- ชุด Thai Boxing  
- ชุด  Amazing Thailand  

- - 
 

5,000 
5,000 

10,000 

3. ค่าท ารายงานผล 6 เล่ม 3,000 - - 3,000 
4. ค่าเอกสารแผ่นพับเพ่ือแนะน าโรงเรียน 1,000 - - 1,000 

 รวมท้ังส้ิน 4,000 - 360,000 364,000 
 
 
6. หน่วยงาน / ผู้ท่ีเก่ียวข้อง    
 

3. โรงเรียนบ้านนาสาร 
4. บริษัท หาดใหญ่ เจอร์นี่ ทัวร์ 
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7. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษทางภาษา 
จ าน วน 35 คน ได้เข้าร่ วมโครงการ ค่า ย
ภาษาอังกฤษ(English Camp)  ทัศนศึกษา 
และศึกษาดูงาน ต่างประเทศ และครู ใน
โครงการ จ านวน 2 ท่าน ร่วมกันดูแลนักเรียน 
 

 
การประเมิน 

 

 
แบบประเมิน 

นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษทางภาษา
ได้รับการปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ 
จากการเรียนรู้นอกชั้นเรียน 

การสังเกต 
การสอบถาม 
การสัมภาษณ์ 

ประเมิน 

แบบสอบถาม 
แบบประเมิน 

นักเรียนสามารถมีทักษะการด าเนินชีวิตเป็น
ประชากรที่มีคุณภาพของอาเซียนและ
ประชาคมโลก 

การสังเกต 
การสอบถาม 
การสัมภาษณ์ 

ตรวจสมุดบันทึก 

แบบสอบถาม 
สมุดบันทึก  

 

 
 
8.สถานท่ีด าเนินการ :  ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์    
   
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ และเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียน
ได้เรียนรู้ความหลากหลายทางภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างจากบริบทของบ้าน 
สถานศึกษา บ้านเมือง และประเทศของตนเอง ตลอดจนนักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในสถานจริงหรือ
สถานการณ์จ าลอง สามารถเป็นพลอาเซียนและพลโลกที่มีทักษะภาษาอังกฤษและทักษะชีวิตที่ดี 
 
 
ลงชื่อ................................ ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ..............................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายเดโชว์     แก้ววิหค)         (นางทิพวรรณ์     สนธนวณิชย์) 
      ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/1IEP                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
ลงชื่อ............................. ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ...............................ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นางสาวจารุณี     บัวแย้ม)          (นายสมชาย    กิจคาม) 
  หัวหน้างานแผนและโครงการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 
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ภาคผนวก 
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ค าส่ังโรงเรียนบ้านนาสาร 

ท่ี     / 2563 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าโครงการและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 2563   

............................................. 
 ด้วยงานแผนงานและโครงการมีความประสงค์ที่จะจัดท าโครงการและแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีการศึกษา 2563 จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดังต่อไปนี้  
1.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที่ วางแผนงาน ก าหนดนโยบายให้ค าปรึกษาแนะน า 

สนับสนุนส่งเสริม ก ากับดูแล ติดตามเพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 2563  ส าเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมายด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
 1.1 นายสมชาย    กิจคาม  ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 1.2 นายพยนต์     ไทยเกิด  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 1.3 นางรัชนี        ศิลปธีรธร           ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 1.4 นายพงษ์ศักด์ิ  นาครพัฒน์     รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
 1.5 นางสาวจารุณี  บัวแย้ม  หัวหน้างานแผนงาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.  คณะกรรมการจัดท าโครงการ มีหน้าที่ วางแผนการจัดท าโครงการเสนอโครงการ พิจารณางบประมาณ 
ด าเนินโครงการให้เป็นไปตามปฎิทิน 
 2.1 นายพยนต์ ไทยเกิด  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 2.2 นางพงษ์ศักด์ิ นาครพัฒน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 2.3 นางรัชนี  ศิลปธีรธร ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 2.4 นางพจนาถ ศิริสกุล  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย กรรมการ 
 2.5 นางอุบล  ไทยเสน  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯ  กรรมการ 
 2.6 นางทิพวรรณ สนธนวณิชย์ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
 2.7 นางนุตริยา เครืองหงส์ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กรรมการ 
 2.8 นายชัยยุทธ ยิ้มมาก  หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 2.9 นายนเรศ อ่อนศรี   หัวหน้ากลุ่มสาระอาชีพฯ  กรรมการ 
 2.10นายสันติ ยิ้มปลื้ม   หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ  กรรมการ 
 2.11 นางพรรณวดี  ทวีวิทย์ชาคริยะ หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา/ กรรมการ 
      หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน 
 2.12 นางจิตราวัฒน์ อภิรัฐวงศ์ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ 
 2.13 นางสาวสุชาดา เสวกสูตร หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ กรรมการ 
      หัวหน้างานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
 2.14 นางจินตนา บัวเผียน  หัวหน้างานแนะแนว  กรรมการ 
 2.15 นางอุรา เชิดเพชรรัตน์  หัวหน้างานห้องสมุด  กรรมการ 
 2.16 นายเดโชว์ แก้ววิหค หัวหน้าโครงการพิเศษ IEP กรรมการ 
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 2.17 นางสาววาสนา ชัยพรหม หัวหน้าโครงการพิเศษวิทย์-คณิต/ประกันอุบัติเหตุ  กรรมการ 
 2.18 นางสุภาพร จงศิริสถิตย์ หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
 2.19 นางสาวพนาวรรณ พุฒถนอม หัวหน้างานรับนักเรียน  กรรมการ 
 2.20 นางเยาวภา สุวรรณรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ  กรรมการ 
 2.21 นางสาวทิพวรรณ แซ่ต้ัง  หัวหน้างานวัดผล/ประเมินผล กรรมการ 
 2.22 นายสายัณห์ ศรีพงษ์ภัณฑ์กุล หัวหน้างานสารวัตรนักเรียน กรรมการ 
 2.23 นายศิริศักด์ิ ทองเหมือน หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมฯ กรรมการ 
 2.24 นายอรรถพร พุทธารักษ์ หัวหน้างานจราจรโรงเรียน กรรมการ 
 2.25 นางจรรยา   ไทยทอง  หัวหน้างานกิจการนักเรียน กรรมการ 
 2.26 นางอุษา สื่อมโนธรรม  หัวหน้างานบุคคล  กรรมการ 
 2.27 นางจิระภา สุขไกว  หัวหน้างานการเงิน  กรรมการ 
 2.28 นางจิราวรรณ นาคพิน  หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์ กรรมการ 
 2.29 นางสุกัญญา คงแก้ว  หัวหน้างานบัญชี   กรรมการ 
 2.30 นางสาวจารุณี  บัวแย้ม  หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ กรรมการ 
 2.31 นางสาวรัตนา ธนเกียรติวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป/ชุมชน     กรรมการ 
 2.32 นายสุรศักด์ิ  ปราสาทิกะพันธ์ หัวหน้าอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม กรรมการ 
 2.33 นางปิยะมาศ ปราสาทิกะพันธ์ หัวหน้างานควบคุมภายใน  กรรมการ 
 2.34 นายสมเกียรติ จ าปีพันธ์ หัวหน้างานบริการทั่วไป  กรรมการ 
 2.35 นางศิริรัช โสมล  หัวหน้างานโภชนาการและคุ้มครองผู้บริโภค กรรมการ 
 2.36 นางสาวอารีย์ ยีหมาด  หัวหน้างานยานพาหนะ  กรรมการ 
 2.37 นายวันชัย ช่วยไทย  หัวหน้างานเวรยาม  กรรมการ 
 2.38 นางสาวพิชญา  พรหมปองสุข หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน กรรมการ 
 2.39 นางกัลยาณี     ถ่างก้าวหน้า หัวหน้างานส านักงานผู้อ านวยการ กรรมการ 
 2.40 นางนาตยา ด าพัฒน์  หัวหน้างานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
 3. คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 มีหน้าท่ี อ านวยความสะดวก
ประสานงานให้ค าแนะน า รวบรวมข้อมูล จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา ให้ส าเร็จตามปฎิทิน 
ประกอบด้วย 
 3.1 นายพงษ์ศักด์ิ นาครพัฒน์     ประธานกรรมการ 
 3.2 นางสาวจารุณี   บัวแย้ม               รองประธานกรรมการ 
 3.3 นางทิพวรรณ สนธนวณิชย์     กรรมการ 
 3.4 นางอุบล  ไทยเสน      กรรมการ 
 3.5 นางพัฒนสุฎา เพชรมีศรี     กรรมการ 
 3.6 นางสาวพิชญา  พรหมปองสุข     กรรมการ 
 3.7 นางสาวนิศากร   คงช่วย                         กรรมการ 
 3.8 นางภาณี   ชินธเนศ      กรรมการ 
 3.9 นายอาทิตย์   หมวดจันทร์     กรรมการ 
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 ให้คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติงานราชการประจ าปีการศึกษา 2563 ได้ด าเนินการจัดท า
โครงการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ให้ส าเร็จตามปฏิทินและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป 

 

 สั่ง  ณ  วันที่  6  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563  
  

ลงชื่อ 
               (นายสมชาย กิจคาม) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร  
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ปฎิทินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 2563 

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 ประชุมคณะกรรมการแผนงานและโครงการ 18 ก.พ.63 นางภาณี ขินธเนศ  

2 แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าโครงการและ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 2562 

6 มี.ค.63 นางภาณี ชินธเนศ  

3 ประชุมชี้แจงครูและบุคลากร 15 มี.ค.63 รองผู้อ านวยการกลุ่ม

บริหารงบประมาณ 

 

4 จัดท าโครงการปีการศึกษา 2562 15-20 มี.ค.63 ผู้รับผิดชอบตามค าส่ัง  

5 จัดรวบรวมข้อมูลโครงการ สรุป 21-25 มี.ค.63 คณะกรรมการแผนงาน

และโครงการ 

 

6 พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ครั้งท่ี 1 26 มี.ค.63 ผู้อ านวยการ                

รองผู้อ านวยการ

หัวหน้ากลุ่มสาระ 

หัวหน้าฝ่าย 

หัวหน้างาน

คณะกรรมการแผนงาน 

 

7 พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ครั้งท่ี 2 28 มี.ค.63 ผู้อ านวยการ                

รองผู้อ านวยการ

หัวหน้ากลุ่มสาระ 

หัวหน้าฝ่าย 

หัวหน้างาน

คณะกรรมการแผนงาน 

 

8 จัดท าแผนการใช้เงินประจ าปีการศึกษา 

2562 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

การศึกษา 2562 

29– 31 มี.ค.63 คณะกรรมการแผนงาน

และโครงการ 

 

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนบ้านนาสาร อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


