
โครงการ    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
แผนงาน             กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่  ๒,๓,๕,๙,๑๐,๑๑ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  ๒,๓,๔,๕,๖,๗,๑๐,๑๑,๑๔,๑๕ 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต ๒  ข้อที ่๑,๒,๓,๖   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่๑,๒,๓,๔,๕    
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม   
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายไชยยงค์ โปซิว  นายสุทัศน์  เสียงเลิศ 
                                                  นายภาณุวัฒน ์ รักราว ี นายลาปัน  ด าพิลา 
งบประมาณทั้งสิ้น         ๑๕๓,๓๖๐    บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ   ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕   -  ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๖ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.   หลักการและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๕๐  มาตรา  ๔๙  ได้บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิ
เสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย”  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  
มาตรา  ๑๐  วรรค  ๑  บัญญัติว่า  “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ”  
กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ด าเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าว  โดยจัดท าโครงการด าเนินงานตามนโยบายเรียน
ฟรี  ๑๕  ปี อย่างมีคุณภาพข้ึน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ได้จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนด าเนินงานตาม นโยบาย
เรียนฟรีตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โรงเรียนได้วางแผนร่วมกับ
ภาคี  ๔  ฝ่ายและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม  ในการจัดกิจกรรม คือ 
กิจกรรมวิชาการ  กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ-เนตนารี  กิจกรรมทัศนศึกษาและกิจกรรมบริการสารสนเทศ/ICT   

 เพื่อให้การด าเนินงานในส่วนของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นไปตามนโยบาย เรียนฟรีตั้งแต่แรก
เกิดจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนขึ้นเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้นอนุบาล ระดับประถมศึกษาและมัธยมตอนต้น  ให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพของแต่บุคคล  ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   และเพ่ือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง  โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้       
 
 
 
 
 
 
 



๒.  วัตถุประสงค ์
 ๒.๑  ผลผลิต (OUTPUT) 
  ๑.  เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  
  ๒.  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  
 ๒.๒  ผลลัพธ์ (OUTCOME) 
  ๑.  ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  
  ๒.  ผู้เรียนมีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  

๓.  เป้าหมาย   
             ๓.๑ เชิงปริมาณ 
                    ๑.  ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 
  ๒.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการมีความพึงพอใจระดับมากไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๕ 
    ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
           ๑.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามโครงการอย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
  ๒.  ผู้เรียนมีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน   
 
๔.  กิจกรรมและการด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑.  ขั้นเตรียมการ 
-  เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  มอบหมายการปฏิบัติงาน 

 
ตุลาคม ๒๕๕๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

-  
นายไชยยงค์ โปซิว 
ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 

๒.  ขั้นด าเนินการ  (กิจกรรม) 
-  กิจกรรมทางวิชาการ 
   ๑  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
   ๒  กิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก 
   ๓  กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
   ๔  จัดค่ายวิชาการ 

 
พ.ย.๕๕-๓๐ ก.ย.๕๖ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 
 

 
นายไชยยงค์ โปซิว 
นางดารัตน์ สังแดหวา 
 
 

 
- กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ-เนตรนารี 
   ๑  กิจกรรมแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน 
   ๒  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี 
     ๓   กิจกรรมน านักเรียนไปมัสยิดทุกวันศุกร์ 

พ.ย.๕๕-๓๐ ก.ย.๕๖ 
 

๔๕,๐๐๐ นายภานุวัฒน์ รักราวี 
นายลาปัน  ด าพิลา 

- กิจกรรมทัศนศึกษา 
  ๑ ระดับชั้นปฐมวัย 
  ๒ ระดับชั้นประถมศึกษา 
  ๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 

พ.ย.๕๕-๓๐ ก.ย.๕๖ 
 

๕๐,๐๐๐ นางอารีย์  กูมุดา 
นางนุชนาถ ชมช่วยธานี 
นายสุทัศน์ เสียงเลิศ 
 



กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
- กิจกรรมบริการสารสนเทศ/ICT   
  ๑ ระดับชั้นปฐมวัย 
  ๒ ระดับชั้นประถมศึกษา 
  ๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

พ.ย.๕๕-๓๐ ก.ย.๕๖ 
 

๒๓,๓๖๐     นายสุทัศน์ เสียงเลิศ 
น.ส.มลิวัลย์ ดอกเตย 

๓.  ขั้นประเมินผล 
-  ก ากับ ดูแลและติดตามการด าเนินงาน 
-  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
-  รายงานผลการด าเนินงาน 

ก.ย. ๕๖ 
ธ.ค.-ก.พ.-มิ.ย. ๕๖ 
ส.ค. ๕๖ 
ก.ย. ๕๖ 

-  
ผู้บริหารโรงเรียน 
นายไชยยงค์ โปซิว 
 

๔.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
-  รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

ก.ย.  ๕๖ 
 

- นายไชยยงค์ โปซิว 
 

 
๕. งบประมาณ 
 

งบประมาณ อุดหนุน รายได้ฯ งบประมาณ อ่ืนๆ รวม 

ด้านด าเนินงาน 
ตอบแทน - - - - - 
ใช้สอย ๑๑๒,๓๐๐ - - - - 
วัสดุ ๒๓,๖๖๐ - - - - 

ด้านลงทุน 
ครุภัณฑ์ ๑๗,๔๐๐ - - - - 
ปรับปรุง - - - - - 

รวม ๑๕๓,๓๖๐     - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

 
หมายเหตุ  ค่าวัสดุสามารถถ่ัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

รายลเอียด จ านวน 
ราคา: 
หน่วย 

จ านวนเงิน 

อุดหนุน รายได้ฯ งปม.  อ่ืน ๆ 
ค่าใช้สอย          
กิจกรรมทางวิชาการ    - - - 
๑. บันทึกภาพ (ล้างอัดภาพ) ๑ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - - - 
๒. ไวนิล ๒ ๕๐๐ ๑,๐๐๐ - - - 
๓. ค่าอาหาร ๒๐๐ ๖๐ ๑๒,๐๐๐ - - - 
๔. เข้าเล่มเอกสาร ๒๒๐ ๑๕ ๓,๓๐๐ - - - 

รวม   ๑๗,๓๐๐ - - - 
ค่าวัสดุ       
๑. กระดาษร้อยปอนด์ ๓ ๔๕๐ ๑,๓๕๐    
๒. สีไม้อย่างดี ๙๖ ๕๕ ๕,๒๘๐    
๓. กระดาษถ่ายเอกสาร ๑๘ ๙๕ ๑,๗๑๐    
๔. แฟ้มอ่อน ๒๐๐ ๑๐ ๒,๐๐๐    
๕. รางวัล ๒๐๐ ๓๐ ๖,๐๐๐    
๖. ปากกาเมจิก ๙๖ ๑๗๐ ๑,๓๖๐    

รวม   ๑๗,๗๐๐    



๖. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

รายละเอียด จ านวน ราคาต่อหน่วย 
จ านวนเงิน 

อุดหนุน รายได้ งปม. อ่ืนๆ 
กิจกรรมทัศนศึกษา       
ค่าใช้สอย             
๑.ระดับปฐมวัย             
  ๑.๑ ค่าพาหนะ ๑ คัน ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐       
  ๑.๒ ค่าอาหาร ๒๔  คน ๓๐ ๗๒๐       

รวม     ๘,๗๒๐       
๒.ระดับประถมศึกษา             
  ๒.๑ ค่าพาหนะ ๒ คัน ๘,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐       
  ๒.๒ ค่าอาหาร ๑๔๔  คน ๓๐ ๔,๓๒๐       

รวม     ๒๐,๓๒๐       
๓.ระดับประถมศึกษา             
  ๓.๑ ค่าพาหนะ ๒ คัน ๘,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐       
  ๓.๒ ค่าอาหาร ๘๔  คน ๓๐ ๒,๕๒๐       

รวม     ๑๘,๕๒๐       
              
ค่าธรรมเนียมเข้าชม     ๒,๔๔๐       
              

รวม     ๕๐,๐๐๐       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       



๖. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

รายละเอียด จ านวน ราคาต่อหน่วย 
จ านวนเงิน 

อุดหนุน รายได้ งปม. อ่ืนๆ 
กิจกรรมบริการสารสนเทศ/ICT       
ค่าครุภัณฑ ์             
๑. Access Point ๑ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐       
๒. ล าโพง ๑ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐       
๓. อุปกรณ์ network(สายแลน,หัว RJ) ๑ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐       
๔. Cannon Printer ๑ ๓,๙๐๐ ๓,๙๐๐       
๕. ตู้เก็บสื่อการเรียน ๑ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐    

รวม   ๑๗,๔๐๐       
ค่าวัสดุ       

๑. แผ่นซีดี ๕ ๕๐๐ ๒,๕๐๐        
๒. กล่องใส่ซีดีเปล่า ๕๐ ๔๐ ๒,๐๐๐    
๓. กระดาษการ์ดมัน  ๑๔๐ ๕ ๗๐๐    
๔. กระดาษถ่ายเอกสาร ๘ ๙๕ ๗๖๐    

รวม     ๕,๙๖๐       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

รายละเอียด จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน 
อุดหนุน รายได้ งปม. อ่ืนๆ 

กิจกรรมคุณธรรม/ 
ลูกเสือ-เนตรนารี 

  
    

ค่าใช้สอย             
๑. ค่าเหมารถรับส่ง ๒ ๘,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐       
๒. ค่าลงทะเบียน ๑๕๒ ๒๕ ๓,๘๐๐       
๓. ค่าอาหาร ๑๕๒ ๑๒๐ ๑๘,๒๔๐       
๔. ค่าอาหารเครื่องดื่ม (กีฬา) ๒๕๒ ๑๕ ๓,๗๘๐       
๕. ค่าของรางวัล ๑๐ ๓๑๘ ๓,๑๘๐    

รวม   ๔๕,๐๐๐       
หมายเหตุ   การใช้จ่ายงบประมาณสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 
 
๗.  การประเมินผล 
     

ตัวชี้วัดความส าเร็จ แหล่งที่มาของข้อมูล เงื่อนไขความส าเร็จ 
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ทาง
วิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

รายงานกิจกรรม 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาด้าน คุณธรรม/
ลูกเสือ-เนตรนารีอย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 

รายงานกิจกรรม 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา รายงานกิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐ 
๔. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาด้าน การบริการ
สารสนเทศ/ICT   

รายงานกิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐ 

๕. ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจระดับดี
ขึ้นไป 

ประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ ๗๕ 

 
                                                                    
      ลงชื่อ .............................................                          ลงชื่อ  ......................................................... 
               (นายไชยยงค์  โปซิว)                                         (นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า) 
ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม                     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 
                ผู้เสนอโครงการ                                              ผู้อนุมัติโครงการ       
 

 


