
 
 

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 

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

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 

ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจำ  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม แล้วเห็นชอบในการบริหารงบประมาณ 
และให้ดำเนินการได้ 

 
 

 
  

  ( นายสมุทร  สุรยิ์จามร ) 
 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรยีนคา่ยบางระจันวทิยาคม 
   

 

 

 

 
 
 



 
 

คำนำ 
 

 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  อำเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  2565  ของโรงเรยีน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนทันสมัย  สร้างวิสัยทัศน์  ก้าวสู่ความมีมาตรฐาน  ประสานสัมพันธ์
ชุมชน  โดยมีว ิส ัยทัศน์ ในการพัฒนาและบริหารโรงเรียน  ให้บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
เป้าประสงค์ ของโรงเรียน 
             โครงการ /งาน/ กิจกรรมต่าง ๆ ของฝ่าย/กลุ่มสาระ  ผู้เกี่ยวข้องได้วางแผนมุ่งเน้นพัฒนา สรรค์
สร้าง และการแก้ปัญหาเพื่อสนองต่อนโยบายของโรงเรียน  โดยมุ่งเน้นที่นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา 
เน้นการระดมทรัพยากรท้องถิ่นและสติปัญญาของบุคลากรแบบมีส่วนร่วมทุกฝ่ายให้เหมาะสมกับศักยภาพโดย
เต็มความสามารถ  ซึ่งผลสัมฤทธิ์ตามแผนพัฒนาจะเป็นเครื่องประเมินคุณภาพของบุคลากรและสถานศึกษาท่ี
สมบูรณ์ 
              การดำเนินงาน กิจกรรมและโครงการของโรงเรียนสำเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจากความร่วมมือของ
บุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียน  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดไป            
 
 

                                                    
                                                                (นายเรวัฒน์   พรหมสะโร) 

                                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
หน้า 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานศึกษา         1 
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา       20 
ส่วนที่ 3 โครงการ/กิจกรรม/งานและความสอดคล้อง      55 
ส่วนที่ 4 โครงการ/กิจกรรม/งาน         58
  
    โครงการฝ่ายบริหารงานวิชาการ        58 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      59 
2. โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา      87 
3. โครงการจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ 93 
4. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน      110 
5. โครงการ ส่งเสริมพัฒนา งานทะเบียน งานวัดและประเมินผล    116 
6. โครงการพัฒนาระบบนิเทศการเรียนการสอนและ PLC     126 
7. โครงการส่งเสริมการอ่าน         132 
8. โครงการส่งเสริมงานแนะแนว        152 
9. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา      160 
10. โครงการขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง     170 
11. โครงการเรียนฟรี 15 ปี         179 
12. โครงการจ้างครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  183 
13. โครงการกีฬาภายในเพ่ือสุขภาพ        188 

 โครงการฝ่ายบริหารงบประมาณ        196 
14. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการฝ่ายบริหารงบประมาณ     197 
15. โครงการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปี       205 

 โครงการฝ่ายบริหารงานบุคคล         210 
16. โครงการอบรมขับเคลื่อนกระบวนการ PLC        211 

17. โครงการสร้างขวัญและกำลังใจครู          218 
18. โครงการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา     223 
19. โครงการส่งเสริมการขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู      229 
โครงการฝ่ายบริหารทั่วไป         237 
20. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอาคารสถานที่      238 

 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
หน้า 

21. โครงการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ        248 
22. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน      258 
23. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข     266 
24. โครงการสถานศึกษาปลอดภัย        273 

25. โครงการสหกรณ์โรงเรียน         279 
26. โครงการยานยนต์         283 
27. โครงการสารสัมพันธ์ชุมชนและระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา    287 
28. โครงการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว        297 
29. โครงการธุรการ          301 
30. โครงการสาธารณูปโภค         307 

 
 
  

        
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.  ข้อมูลโรงเรียน 
 1.1 ข้อมูลทั่วไป 
       1.1.1  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ตั้งอยู่ที่ 26/2  หมู่ 4  ตำบลบางระจัน             
อำเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี  16150  โทรศัพท์ 0-3669-9353   โทรสาร 0-3669-9353                                    
E-mail  kbws35@gmail.com  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 
      1.1.2  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
      1.1.3  มีเขตพ้ืนที่บริการ  ได้แก่ 
  -  หมู่  1 - 6     ต.คอทราย   อ.ค่ายบางระจัน  จ.สิงห์บุรี 
   -  หมู่  1 - 14   ต.ท่าข้าม     อ.ค่ายบางระจัน  จ.สิงห์บุรี 
   -  หมู่  1 – 11  ต.บางระจัน  อ.ค่ายบางระจัน  จ.สิงห์บุรี 
   -  หมู่  1 – 9    ต.คอทราย   อ.ค่ายบางระจัน  จ.สิงห์บุรี 
   -  หมู่  1 – 8    ต.โพทะเล    อ.ค่ายบางระจัน  จ.สิงห์บุรี 
   -  หมู่  1 – 8    ต.โพสังโฆ    อ.ค่ายบางระจัน  จ.สิงห์บุรี 
   -  หมู่  1 – 6    ต.หนองกระทุ่ม  อ.ค่ายบางระจัน  จ.สิงห์บุรี 

1.2 ข้อมูลด้านการบริหาร 
      1.2.1 ผู้บริหารชื่อ นายเรวัฒน์  พรหมสะโร ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม                 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)  สาขา วิชาภาษาไทย ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้
ตั้งแต่วันที่  1 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน 
      1.2.2 ประวัติของโรงเรียน 
            โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศจัดตั้งจาก
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2520 เปิดรับนักเรียนในระบบสหศึกษา  
เพ่ือรองรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่อำเภอค่ายบางระจันให้มีโอกาสได้เข้า
เรียนในสถานศึกษาที่ใกล้บ้าน ทั้งนี้เป็นความต้องการของประชาชนผู้ปกครองนักเรียนและได้รับการสนับสนุน
จากบุคคลหลายฝ่าย ได้แก่ พระครูศรีพรหมโสภิต (หลวงพ่อแพ เขมังกโร วัดพิกุลทอง) พระประสิทธิสาร
โสภณ (ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส) นายอำเภอค่ายบางระจัน ศึกษาธิการอำเภอค่ายบางระจัน 
ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในขณะนั้นได้จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมบริเวณวัดแฝก ซึ่งเป็นวัดร้าง (เช่าจาก
กรมการศาสนา) และประชาชนร่วมใจบริจาคเงินจัดซื้อที่ดินบริเวณข้างเคียงเพ่ิมเติม รวมพ้ืนที่ทั้งสิ้น 30 ไร่     
2 งาน 25 ตารางวา 
            ในระยะแรกท่ีเริ่มเปิดเรียน โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ได้อาศัยอาคารเรียนหลังเก่าของ
โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามเป็นสถานที่เรียน ปีการศึกษา 2520 รับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ได้ทั้งสิ้น 57 คน มีครู-อาจารย์ 5 คน เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 
                   ปีการศึกษา 2523 การก่อสร้างอาคารชั่วคราวบริเวณที่ประชาชนได้ร่วมกันจัดหาไว้(บริเวณวัด
แฝก) และการปรับปรุงพ้ืนที่ โดยทั่วไปมีความเรียบร้อยพอที่จะทำการเปิดสอนได้ จึงได้ย้ายสถานที่เรียนมายัง
สถานที่แห่งใหม่ มีการปรับปรุงและได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ และขยาย
การเรียนการสอนมาจนถึงปัจจุบัน 
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        ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 – 6 มีจำนวนนักเรียน 338 คน ครู-อาจารย์ 17 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 4 คน เจ้าหน้าที่
ธุรการ 1 คน นักการภารโรง 2 คน  พนักงานขับรถ 1 คน  ยาม 1 คน 

1.2.3 คำขวัญของโรงเรียน 
          เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นวินัย 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



 
 

 1.2.4 ระบบโครงสร้างการบริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.3 ข้อมูลนักเรียน 

1.3.1 จำนวนนักเรียนทั้งหมด  338 คน (ข้อมูล) 
   เพศชาย  จำนวน 164 คน    เพศหญิง  จำนวน 174 คน 

 

 



 
 

1.3.2 จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศและระดับชั้น 
 

เพศ ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 ม. 5 ม. 6 รวม 
ชาย 41 29 36 22 16 20 164 
หญิง 28 28 37 23 26 32 174 
รวม 69 57 73 45 42 52 338 

 
 1.3.3 จำนวนนักเรียนที่มีลักษณะพิเศษ 
 

รายการ 
จำนวน 
 (คน) 

คิดเป็นร้อยละของจำนวน
นักเรียนทั้งหมด 

1. นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 26 7.69 
2. นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ 0 0.00 
3. นักเรียนปัญญาเลิศ 0 0.00 
4. นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
    (ยากจน, ด้อยโอกาส ฯลฯ ) 

11 3.25 

รวม 37 10.94 
 

 
1.4 ข้อมูลครูและบุคลากร 
     1.4.1 จำนวนบุคลากรจำแนกตามหน้าที่  เพศ ระดับการศึกษา อายุ และประสบการณ์สอน 

ประเภท / 
ตำแหน่ง 

เพศ ระดับการศึกษา อายุเฉลี่ย ประสบการณ์ในตำแหน่ง 

ชาย หญิง 
ต่ำ
กว่า 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

สูง
กว่า 
ป.ตรี 

น้อย
กว่า 30 

ปี 

30 – 
50  

มากกว่า 
50 ปี 

น้อย
กว่า 10 

ปี 

11 – 
20  

มากกว่า 
20 ป ี

ผู้อำนวยการ 1 - - - 1 - 1 - - 1 - 
รองผู้อำนวยการ - - - - - - - - - - - 
ครูประจำการ 3 14 - 15 2 7 6 4 10 1 6 
พนักงานราชการ 1 - - 1 - - 1 - 1 - - 
ครูผู้ทรงคุณค่า - - - - - - - - - - - 
ครูอัตราจ้าง 4 - - 4 - 4 - - 3 - - 
ครูพี่เลีย้งนักเรียน
เรียนร่วม 

- - - - - - 
- - - - - 

เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 
ลูกจ้างชัว่คราว 2 2 4 - - - 2 2 - 3 1 

รวมทั้งสิ้น 11 17 4 21 3 11 11 6 15 5 7 
 

  
 



 
 

1.5 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และการใช้งาน 
     1.5.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน  13 หลัง ได้แก่ 
 

  
 

  
 
   
       

     1.5.2 จำนวนห้องเรียนทั้งหมด 
ระดับชั้น/ห้องเรียน 

ม. 1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
3 3 3 3 3 3 

 
       1.5.3 มีห้องสมุดขนาด 324 ตารางเมตร  มีหนังสือทั้งหมด 8,322 เล่ม จำแนกเป็น 2 ประเภท 
ประเภททั่วไปและประเภทอ้างอิง      
      1.5.4 โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 58 เครื่อง มีการติดตั้งอินเตอร์เน็ต
เพ่ือการค้นคว้าของนักเรียนจำนวน 30 เครื่อง 
      1.5.5 แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ได้แก่  
 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถานที่ 
วิหารวัดแฝก บริเวณโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 
ห้องสมุด ICT อาคาร ICT  
ห้องสมุดกาญจนาภิเษก อาคารวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 
ห้องเรียนสีเขียว อาคารวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 
ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 1 
ห้องฝรั่งเศส ชั้น 1 อาคาร 1 
ห้องดนตรี อาคารศิลปะ 
Lab คณิตศาสตร์ ใต้ถุนอาคาร และ ชั้น 1 อาคาร 1  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน 
   อาชีพและเทคโนโลยี 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม  
   ศาสนาและ วัฒนธรรม 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
  - อาคารคหกรรม  อาคารงานประดิษฐ์ 
 
  - อาคาร 1 ห้องจริยธรรม ห้องASEAN  
      ห้องประวัติศาสตร์ 
  - อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องภาษาไทย 

แหล่งเรียนรู้เศรษกิจพอเพียง แปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 อาคารเรียนจำนวน  1 หลัง 1.7 อาคาร ICT 
1.2 อาคารกึ่งถาวร  1 หลัง 1.8  โรงฝึกงาน 
1.3 อาคารวิทยาศาสตร์  1 หลัง 1.9  โรงฝึกงาน Gen H 
1.4 หอประชุม  1 หลัง 1.10โรงฝึกงาน Gen  I  
1.5  โรงอาหาร 1 หลัง 1.11 อาคารผลิตน้ำดื่ม 
1.6 โรงรถนักเรียน 1.12 อาคารศิลปะ 



 
 

 
       1.5.6 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

1.5.6.1 ด้านสิ่งแวดล้อม มี 10 แห่ง 
 1.5.6.2 ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี มี 11 แห่ง 

1.5.6.3 ด้านแหล่งท่องเที่ยว มี 5 แห่ง 
1.5.6.4 ด้านศิลปวัฒนธรรม มี 2 แห่ง 

 1.5.6.2 ด้านอาชีพ มี 14 แห่ง 
1.6 สภาพชุมชนโดยรวม 
     1.6.1 การศึกษาของผู้ปกครอง (คิดเป็นร้อยละของจำนวนผู้ปกครองนักเรียนทั้งหมด)  

ร้อยละ 

ต่ำกว่า ม. ต้น ม.ต้น ม.ปลาย/ปวช 
อนุปริญญา/

ปวส 
ป.ตรี สูงกว่า ป. ตรี 

50 21.68 18.18 7.69 1.75 0.70 
 

   1.6.2  อาชีพหลักของผู้ปกครอง 

อาชีพ 
อาชีพหลักของผู้ปกครอง 

น้อยกว่าร้อย
ละ 20 

ร้อยละ 20 - 
40 

ร้อยละ41-60 ร้อยละ 61-80 
มากกว่าร้อยละ 

80 

รับราชการ        √         -         -         -         - 

ค้าขาย        √         -         -         -         - 

เกษตรกร        √         -         -         -         - 

รับจ้าง         -         -         -        √         - 

ไม่มีอาชีพ         -         -         -         -         - 

อ่ืนๆ        √         -         -         -         - 

 
     1.6.3  ศาสนาที่ผู้ปกครองนับถือ 

ศาสนา 
ศาสนาที่ผู้ปกครองนับถือ 

น้อยกว่าร้อย
ละ 20 

ร้อยละ 20 - 
40 

ร้อยละ41-60 ร้อยละ 61-80 
มากกว่าร้อยละ 

80 

พุทธ         -         -         -         -       √ 

คริสต์         -         -         -         -         - 
อิสราม         -         -         -         -         - 
ฮินดู         -         -         -         -         - 
ซิกซ์         -         -         -         -         - 
อ่ืนๆ         -         -         -         -         - 



 
 

 
 

     1.6.4  รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครอง  ต่อครอบครัวต่อปี 
ร้อยละของรายได้ผู้ปกครอง 

น้อยกว่า 40,000 บาท 40,001 – 99,999 บาท 100,000 บาทข้ึนไป 

19.93 53.50 26.57 

 
2. ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
 2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

          2.1.1 ผู้เรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียนตามท่ีสถานศึกษากำหนดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

2.1.2 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  แต่ละรายวิชาในระดับ 2 
ขึ้นไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2563 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 
1 ภาษาต่างประเทศ 76.56 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 72.10 
3 ศิลปะ 64.18 
4 สุขศึกษาและพลศึกษา 86.75 
5 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 71.82 
6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 67.98 
7 คณิตศาสตร์ 46.39 
8 ภาษาไทย 69.41 

ที ่ ระดับชั้น ร้อยละ 
1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 93.33 
2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 94.20 
3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 94.73 
4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 93.33 
5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 887.03 
6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 100.00 



 
 

     2.1.3 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน แต่ละรายวิชาในระดับ 2 ขึ้นไป  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

     2.1.4 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6                 
ปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.2 ผลการทดสอบ ระดับชาติ 

       2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                   
ปีการศึกษา 2563 

คะแนนเฉลี่ยของ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ 

โรงเรียน 47.95 28.41 23.03 26.68 

จังหวัด 54.84 34.16 25.80 29.90 

สังกัด 55.18 34.14 25.82 30.17 

ประเทศ 54.29 34.38 25.46 29.89 

       
      2.2.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                   

ปีการศึกษา 2563 
คะแนนเฉลี่ยของ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษาฯ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ 

โรงเรียน 36.38 32.17 20.89 18.75 24.69 

จังหวัด 44.48 34.13 27.40 26.00 32.01 

สังกัด 45.22 36.32 29.73 26.33 33.04 

ประเทศ 44.36 35.93 29.94 26.04 32.68 

ที ่ ระดับชั้น ร้อยละ 
1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 93.33 
2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 95.65 
3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 92.98 
4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 93.33 
5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 87.04 
6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 100.00 

ที ่ ระดับชั้น ร้อยละ 
1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 100.00 
2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 93.88 
3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 92.75 
4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 83.87 
5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 89.28 
6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 81.48 



 
 

 
 2.3 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
      มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
        ระดับคุณภาพ : ดี 
               โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนมีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ในระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียนด้วยการ
ดำเนินงาน  โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถ  ในด้านการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิด
คำนวณ ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     
มีการฝึกทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
เน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ  เช่นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ  Active Learning  เพื่อให้นักเรียนสามารถ
อ่านออก เขียนได้ สื่อสารและคิดคำนวณ มีการทำงานเป็นทีม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึก
ทักษะต่าง ๆ การจัดกิจกรรมระดับโรงเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะในการอ่านการเขียน  การสื่อสาร  และการคิด
คำนวณ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกิจกรรมวันคริสมาสต์ และ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมการอ่าน การบูรณาการเข้ากับกิจกรรมต่าง  ๆ  
ที่โรงเรียนจัดขึ้นเช่น การเขียนเรียงความ  การจัดทำการ์ดอวยพรในวันพ่อแห่งชาติ  วันแม่แห่งชาติ การ
แข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในด้านความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  ในระดับชั้นเรียน
ครูผู้สอนใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบต่างๆ  การสอนแบบปฏิบัติจริง การสอนโดยกระบวนการ
สืบเสาะ การสอนแบบโครงงาน ในระดับโรงเรียนโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี โครงการแข่งขัน
กีฬาสี  กิจกรรมค่ายวิชาการ กิจกรรมโครงงานคุณธรรม  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ด้านความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม  ในระดับชั้นเรียนครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญมีการจัดการเรียนการสอนในวิชาการศึกษาค้นคว้า ( IS) รายวิชานวัตกรรม รายวิชาออกแบบและ
เทคโนโลยี กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ซึ่งเป็นแนวทางให้ผู้เรียนเกิดการเชื่อมโยงความรู้และนำมาใช้ใน
การสร้างสิ่งใหม่  ๆ  และสามารถนำมาบูรณาการกับรายวิชาอื ่น ๆ  การสอนแบบ STEM การสอนแบบ
โครงงาน  ในระดับโรงเรียนกิจกรรมบูรณาการสัปดาห์สร้างจิตสำนึกรำลึกวีรกรรมค่ายบางระจัน  โครงการ
ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้   
ทั้ง 8 กลุ่มสาระ  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถานศึกษาได้มีการส่งเสริม
และสนับสนุนในระดับชั้นเรียนโดยครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามความสามารถของ
ผู้เรียนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้โดย
ใช้เทคโนโลยี  การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การใช้แบบทดสอบออนไลน์ มีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย 
เช่น การใช้ google form  คลิปวีดีโอ การใช้ kahoot  ในระดับโรงเรียนโครงการส่งเสริมการอ่าน โครงการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้  กิจกรรมบูรณาการสัปดาห์สร้างจิตสำนึกรำลึกวีรกรรมค่ายบางระจันของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  8 กลุ่มสาระ การตอบปัญหาโดยใช้ kahoot  และ google form  ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
การใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในกิจกรรมในรูปแบบคิวอาร์โค้ด  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสถานศึกษามี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่หลากหลาย  ในระดับชั้นเรียนครูมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
ศึกษาหลักสูตร  ตัวชี้วัด เพ่ือหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและแก้ไขปรับปรุง เพ่ือส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนมีการใช้สื ่อนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา  มีการใช้ห้องปฏิบัติการ มีการจัดสอนเสริมให้นักเรียน มีการเตรียมความพร้อมการสอบ O –NET  
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการใช้ห้องปฏิบัติการใช้สื่ออุปกรณ์ที่



 
 

ทันสมัย มีการวัดละประเมินผลที่หลากหลาย  มีการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี   ในระดับ
โรงเรียนโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี  โครงการสร้าเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมวันคริ
สมาสต์  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายวิชาการ  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โครงการวัน
สำคัญต่างๆ กิจกรรม TFE  โครงการส่งเสริมงานแนะแนว  โครงการวิจัยในชั้นเรียน  โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  กิจกรรมการสร้างนวัตกรรม  โครงการนิเทศการสอน  ด้านการพัฒนาความรู้  
ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ในระดับชั้นเรียนครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติจริงโดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ นักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นงานเกษตร  งานอุสาหกรรมและงานคหกรรม นอกจากนี้ครูผู้สอน
ทุกคนรวมทั้งครูที่ปรึกษาและงานแนะแนวมีความสามารถให้ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาต่อตามที่
นักเรียนสนใจ มีการจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้คิดได้ลงมือทำกิจกรรมต่าง  ๆ   ระดับโรงเรียนการจัดการ
เรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ผู้เรียนมีความ
มุ ่งมั ่นในการทำงาน  และมีเจตคติที ่ดีต่ออาชีพ การวัดแววความถนัดทางด้านอาชีพแบบออนไลน์ จาก
สำนักงานจัดหางาน โครงการส่งเสริมงานแนะแนว  กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ตามที่โรงเรียนได้ดำเนินการอย่าง
หลากหลายส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถในทุกด้านเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนได้
กำหนดไว้  ด้านการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์โรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาให้ผู ้เร ียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมพ้ืนฐาน 12 ประการส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยเสริมสร้างสุข
ภาวะทางร่างกายและจิตสังคมโดยโรงเรียนมุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในทุกด้านเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีให้กับผู ้เรียนนอกจากนี้โรงเรียนได้ส่งเสริมพัฒนาในระดับโรงเรียนโดยการจั ด
โครงการและกิจกรรมอย่างหลากหลายและต่อเนื่องได้แก่ โครงการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี โครงงาน
คุณธรรม  โครงการจิตอาสา  โครงการแข่งขันกีฬา  โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการ
วันสำคัญต่างๆ  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างจิตสำนึก 
       
จุดเด่น 

1. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง มีสรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
2. มีการส่งเสริมด้านทุนการศึกษาให้กับผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน 

3. มีระบบดูแลช่วยเหลือ เยี่ยมบ้านผู้เรียนครบทุกคนในโรงเรียน 

4. ผู้เรียนมีความสามารถด้านกีฬาและด้านดนตรี 
5. ครูส่วนใหญ่วัยหนุ่มสาว มีความพร้อมในการทำงานและสอนตรงตามสาขาวิชาเอก 

จุดควรพัฒนา 
 1. มีการพัฒนาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ลด 0, ร, มส 
    2. มีรูปแบบการประเมินผลการพัฒนาผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และอ่านคิดวิเคราะห์ การ
ประเมินสมรรถนะผู้เรียนที่ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างมีแบบแผน 
  3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มุ่งมั่นในการเรียนรู้ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตระหนักในหน้าที่ของตนเองและ
เห็นความสำคัญของการศึกษา 
 4. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมด้านกระบวนการคิด การเชื่อมโยง การทำโครงงานและบูรณาการตาม
ความเหมาะสมในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือนำไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัย
รักการอ่าน 
 5. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านภาษาต่างประเทศบูรณาการกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นๆ เป็นพื้นฐานในการพัฒนาและแสวงหาความรู้ 
แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 



 
 

1. มีการพัฒนาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ลด 0 ,ร ,มส    
  2. มีรูปแบบการประเมินผลการพัฒนาผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และอ่านคิดวิเคราะห์ การ
ประเมินสมรรถนะผู้เรียนที่ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีแบบแผน  
  3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มุ่งมั่นในการเรียนรู้ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตระหนักในหน้าที่ของตนเองและ
เห็นความสำคัญของการศึกษา 
 4. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมด้านกระบวนการคิด การเชื่อมโยง การทำโครงงานและบูรณาการตาม
ความเหมาะสมในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือนำไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัย
รักการอ่าน 
  5. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านภาษาต่างประเทศบูรณาการกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นๆ เป็นพื้นฐานในการพัฒนาและแสวงหาความรู้ 
 

     มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ระดับคุณภาพ : ดี 

       โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา  ค่าเป้าหมายและเกณฑ์
การพิจารณาคุณภาพของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ  และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
นโยบายของรัฐบาล  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริบทของสถานศึกษา  โดยการมีส่วน
ร่วมของผู้เกี ่ยวข้องในสถานศึกษาได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ ปกครอง  ครู  บุคลากรและตัวแทน
นักเรียน  มีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็นกรอบทิศทางแนวทางในการจัด
การศึกษาและมีการนำแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ  โดยจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีมีการทำโครงการ
กิจกรรมที่ครอบคลุมมาตรฐาน  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้ เรียน  มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการ
จัดการและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีการบริหารจัดการระบบตามเกณฑ์
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการบริหารจัดการระบบคุณภาพของสถานศึกษาด้วยการ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จนได้รับรางวัล  สถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ในด้าน
การพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านสถานศึกษามีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามความเหมาะสม
ของสถานศึกษาและตามความต้องการของ  ชุมชนและท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี
ความรู้ทักษะความสามารถในทศวรรษท่ี 21 มีการจัดทำโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาของผู้เรียนรอบ
ด้าน  โครงการส่งเสริมการอ่าน การบูรณาการเข้ากับกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นเช่น การเขียนเรียงความ  
การจัดทำการ์ดอวยพรในวันพ่อแห่งชาติ  วันแม่แห่งชาติ  กิจกรรมค่ายวิชาการ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมวันคริสมาสต์ ด้านคุณณธรรมจริยธรรมได้ดำเนินโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี โครงการ
แข่งขันกีฬาสี  กิจกรรมโครงงานคุณธรรม  โครงการจิตอาสา โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  โครงการบ้านหลังเรียน  ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพได้ดำเนินการ
ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรในการจัดทำ  โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน มีการ
พัฒนาอย่างเข้ม ๒ ปี สำหรับครูบรรจุใหม่ โครงการอบรมการขับเคลื่อน PLC  โครงการพัฒนาศักยภาพของครู
และบุคลากรทางการศึกษา  กิจกรรมศึกษาดูงาน  การพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์เพื่อนำแนวคิดและ
เทคนิควิธีการที่ทันสมัยมาใช้สอนนักเรียน โครงการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครู  ส่งผลให้ครูและบุคลากร
ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อการเรียนรู้  โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้สวยงาม  
สะอาด  น่าอยู่ น่าเรียน  ด้วยการจัดภูมิทัศน์พัฒนาตกแต่งต้นไม้ภายในโรงเรียนการจัดทำโครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้  กิจกรรมจัดหา  ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์  สื่ออินเทอร์เน็ต  กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อม
ภายในห้องเรียนภายนอกห้องเรียนและดูแลความสะอาด  อาคารสถานที่  พื้นที่ในโรงเรียน  กิจกรรมดูแลเขต



 
 

พื้นที่  โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การประหยัดพลังงาน ทำให้โรงเรียนได้รับรางวัล 
โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ระดับประเทศและรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน 
(ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ระดับประเทศ อย่างต่อเนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ด้านการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้โรงเรียนได้พัฒนา
เครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งระบบ line, Facebook, 
ระบบ EMIS, SESA, DMC, B – OBEC  การติดตั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ระบบเครือข่าย Wire และระบบ Wi-
Fi ครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรียนทำให้โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในด้านเทคโนโลยี 
จุดเด่น 
 1. สถานศึกษามีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมโดยการ
วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการตามความจำเป็นของสถานศึกษาโดยเน้นที่คุณภาพผู้เรียนโดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 
 ๒. สถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี หลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชองชาติและตัวชี้วัด นโยบาย จุดเน้นของหน่วยงานกับต้นสังกัด 
มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยคำนึงถึงศักยภาพของผู้เรียน 
 3. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมและสนับสนุนการบริหารจัดการ 
 4. โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 5. มีกระบวนการกำกับ ติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
 6. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี เพื่อการบริหารการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูล  
 7. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 8. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาจากส่วนต่าง ๆ 
จุดควรพัฒนา 

๑. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ 

๒. ให้ผู ้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในการบริหารจัดการศึกษาและสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

๑. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที ่เน้นคุณภาพผู ้เร ียนรอบด้านตามหลักสู ตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ 
 2. ให้ผู ้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในการบริหารจัดการศึกษาและสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษา 
  
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
 ระดับคุณภาพ : ดี 
        โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาตอบสนองความสนใจของผู้เรียน  และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นจัดให้มีแผนการเรียน
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายตอบสนองความสนใจของผู้เรียน  จัดให้มีการพัฒนาครูและบุคลากร  



 
 

ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนการวัดและการ
ประเมินผล  สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครู  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ทางสังคมและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  มีระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดย
โรงเรียนได้ดำเนินการด้านการพัฒนาจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้ในชั้นเรียน  ครูใช้รูปแบบการสอนและมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที ่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  ครูจัดการเรียนการสอนด้วย Active learning ,STEM , บวน
การสืบเสาะและแสวงหาความรู้แบบ ,ใช้บทบาทสมมติ  ,แบบบูรณาการจัดกิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี  กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้กิจกรรมนันทนาการ ครูดำเนินการวัด
และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายตรงตามตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้นำผลการประเมินมา
ปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน  โดยผู้บริหารนิเทศติดตามให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งผลให้มีการจัดการเรียนรู้ตรงตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาและมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านความสามารถในการคิด
วิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาและมีความรู้ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  ด้านการพัฒนากระบวนการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถ
ในการจัดทำ  จัดหา  สร้างพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตรงกับเนื้อหา
มาตรฐานตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน  โดยครูใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ได้แก่ 
Google Classroom ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆเช่น kahoot , Google form จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียนเช่น  ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  11 ฐานการเรียนรู้  ส่งผลให้ครูมีการนำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้นและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองทำให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวกครูผู้สอนสร้างบรรยากาศการเรียนรู้  สร้างขวัญกำลังใจและสร้างสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างครู 
นักเรียนและผู้ปกครองเพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนและส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน
นักเรียนกับนักเรียนและระหว่างครูนักเรียนและผู้ปกครอง  การส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่านิยมที่ดีงามโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนได้แก่  กิจกรรมแนะ
แนว  กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  กิจกรรมจิตอาสา การเรียนรู้บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จัดกิจกรรมหน้าเสาธง  สวดมนต์  นั่งสมาธิ  กิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันพฤหัสบดีของต้นเดือน  กิจกรรม
ส่งเสริมให้นักเรียนประหยัดพลังงานทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ  กิจกรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  กิจกรรมนิเทศการจัดกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน  ซึ่งส่งผลให้เด็ก
รักครู ครูรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขทำให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคมที่ดีขึ้น  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดและมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลายมีคนแกล้งประเมินสูงกว่าข้าวต้มร่างแผนพัฒนาการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียนวัดและประเมินผลการพัฒนาการเรียนของผู้เรียนด้วยวิธีการ
และเครื่องมือที่เหมาะสมเหมาะสมกับผู้เรียนความสูงและพัฒนาเครื่องมือการวัดประเมินผลให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนโดยโรงเรียนได้ดำเนินโครงการที่สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน เช่น โครงการพัฒนางานทะเบียนและงานวัดผล, โครงการนิเทศการเรียนการ



 
 

สอน, โครงการส่งเสริมการอ่าน, โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา, โครงการส่งเสริมการ
วิจัยในชั้นเรียน, กิจกรรมส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ส่งผลให้มีการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมีข้ันตอนและใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดประเมินผลที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนสูงกว่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากำหนดไว้ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และการจัดการเรียนรู้โรงเรียนด้านส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพโดยจัดทำโครงการขับเคลื่อน
ขบวนการ PLC, โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและกิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรม 

จากกระบวนการบริหารและการพัฒนาอย่างรอบด้านส่งผลให้ โรงเรียน ครูผู้สอน ได้รับรางวัลต่าง ๆ 
ดังนี้ 

โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ผ่านการ
คัดเลือกผลงานด้านนวัตกรรมโครงการ ๑  โรงเรียน ๑ นวัตกรรม ของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  
ได้รับรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ระดับชาติ และได้รับรางวัล โรงเรียน
คาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ระดับชาติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

บุคลากร ผ่านการอบรมด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท. เพ่ือ
เป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (ระยะท่ี ๑) ได้รับรางวัลการคัดเลือก/
ประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best-Practice) ประจำปี พ.ศ.2563 ด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นครูผู้
ฝึกซ้อม นักเรียนได้รับรางวัลที่ ๑ ในการประกวดเรียงความ ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการพิธีเปิดและเจริญ
พระพุทธมนต์ ถวายพระพุทธลีลา ปาฏิหาริย์ ประธานพุทธมณฑล ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ครูผู้ฝึกซ้อม ในการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการพิธีเปิดและ
เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพุทธลีลา ปาฏิหาริย์ ประธานพุทธมณฑล ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับรางวัล
ระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับชาติ และได้รับ
รางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ประจำปี ๒๕๖๓  
ระดับชาติ ผู้เรียนได้รับรางวัลชนะเลิศแข่งขันการประกวดเรียงความ ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการพิธีเปิด
และเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพุทธลีลา ปาฏิหาริย์ ประธานพุทธมณฑล ประจำจังหวัดสิงห์บุรี  รางวัล
ชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ระดับจังหวัด และรางวัลชมเชยการ
แข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ศูนย์ว ิทยาศาสตร์เพื ่อการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 
จุดเด่น 

๑. ครูส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนา อบรม ในสาขาวิชาที่สอน มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีสื่อท่ีหลากหลาย ใช้เทคโนโลยี มีห้องเรียนสีเขียว ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ 
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ครบทุกกลุ่มสาระ มีวงดุริยางค์ของโรงเรียน ช่วยเหลือและประสานสัมพันธ์กับชุมชน 
ด้านกีฬา นักเรียนมีความสามารถในด้านกีฬาประเภทมวย 
จุดควรพัฒนา 

๑. ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามอย่าง
ต่อเนื้อและสม่ำเสมอ ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา 
แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

๑. ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามอย่าง
ต่อเนื้อและสม่ำเสมอ ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา 

 



 
 

 
 

2.4 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (เมื่อวันที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564) 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

(ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่) 
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 26/2 หมู่ที่ 4 ถนนสิงห์บุรี –สุพรรณบุรี ตำบลบางระจัน               

อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 เปิดสอนตั้งแต่  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 มีบุคลากรสายบริหาร 1 คน ได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ เมื่อวันที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 มีการจัดการศึกษา 1 ระดับ คือ 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน : มัธยมศึกษา มีบุคลากรครูจำนวน 28 คน ผู้เรียน จำนวน 338 คน 
รวมทั้งสถานศึกษา    มีบุคลากรครูจำนวน 28 คน ผู้เรียน จำนวน 338 คน   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา แสดงในตารางสรุปผลได้ดังนี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
จุดเน้น  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด ผลประเมิน 
√ 1. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน 

ดี 

√ 
2. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบตามเป้าหมาย
การพัฒนาผู้เรียน 

√ 3. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

√ 
4. มีการนำผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียนด้าน
ผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

√ 5. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ 
การศึกษา พ.ศ. 2553  

สถานศึกษาควรเพิ่มเติมรายละเอียดใน SAR ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จากการที่สถานศึกษาจัดทำโครงการ
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี เช่น ในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ มีวัตถุประสงค์ และกระบวนการดำเนินการอย่างไร มีการสอดแทรกหรือบูรณาการในกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลในการคงสภาพ หรือพัฒนาการดำเนินการให้ดียิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 
รวมทั้งการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษาควรระบุว่าใช้ช่องทางใด 
เช่น กลุ่มไลน์ โทรศัพท์ การเยี่ยมบ้าน แผ่นพับ หรือใช้ application อ่ืน ๆ เป็นต้น 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ 
จุดเน้น  การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด ผลประเมิน 
√ 1. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา 

ดี 

√ 2. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 
√ 3. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน 
√ 4. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป 

√ 
5. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้รับทราบ 

 
 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ 



 
 

การศึกษา พ.ศ. 2553  
สถานศึกษาควรเพ่ิมเติมรายละเอียดใน SAR ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการนำผลการประเมินในแต่ะประเด็น

ตามแผนพัฒนาคุณภาพมาวิเคราะห์เพื่อศึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ลดลง เป็นต้น และนำข้อมูลสารสนเทศ สถิติ ผลการดำเนินงานดังกล่าวมาร่วมกัน
ประชุมปรึกษาหารือถึงแนวทางในการพัฒนาและการตั้งเป้าหมายความสำเร็จในปีต่อไป แล้วใช้กระบวนการ
นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล เพื่อดูความก้าวหน้าและผลสำเร็จ เป็นกระบวนการ PDCA ในวงรอบต่อไป 
ควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทำวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้น เพื่อสะท้อนปัญหาและแนวทางในการแก้ไข โดยใช้
กระบวนการ PLC บันทึกหลักฐานเพื ่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเดิมที ่อาจเกิดขึ ้นอีก จะทำให้
ประหยัดเวลา และสามารถแก้ปัญหาได้ทันที ควรระบุนวัตกรรม  (Innovation) หรือแบบอย่างที ่ดี              
(Best Practice) ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่ายในทุกขั้นตอนของกระบวนการมากขึ้น ตั้งแต่การวางแผนจนถึงการรับทราบความสำเร็จ และร่วมชื่นชม
ยินดี 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
จุดเน้น  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด ผลประเมิน 
√ 1. ครมูีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุกชั้นปี 

ดี 

√ 
2. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

√ 
3. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบ 

√ 
4. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู
อย่างเป็นระบบ 

√ 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ 
การศึกษา พ.ศ. 2553  

สถานศึกษาควรเพิ่มเติมรายละเอียดใน SAR ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในประเด็นการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น มีการตั้งค่าเป้าหมายและใช้วงจรคุณภาพ 
PDCA เป็นกระบวนการพัฒนางาน มีการวางแผนจัดกิจกรรม/โครงการมีการกำหนดจุดประสงค์ กิจกรรม
ดำเนินการ ผลการประเมิน การปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม รวมทั้งความพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สรุป
รายงานเผยแพร่ เสนอต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจต่อไป              

 
 

 
 



 
 

 

ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

วิสัยทัศน์ 

  โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม มุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สู่มาตรฐานการศึกษาชาติ  

เน้นความรู้คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

พันธกิจ 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

 2. ส่งเสริม และสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญตามหลักปรัชญาของ 
              เศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
 4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 
เป้าประสงค์  

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. มีกระบวนการที่หลากหลายโดยบูรณาการกับหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพ่ือให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
4. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ด้วยการบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วม 

 
กลยุทธ์ 

1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ 
2. การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบรกิารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและไดร้บัโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม



 
 

สรุปงบประมาณในการดำเนินโครงการประจำปี 2565 

 

ประมาณการรายจ่ายจากเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 

 1. ฝ่ายบริหารวิชาการ ได้รับจัดสรร   2,249,711  บาท 

  - เงินอุดหนุนรายหัว 1,131,660 บาท 

   (รวมงบสนับสนุนจาก อบต. 114,000 และ โครงการเรียนฟรี 15 ปี 692,511 บาท) 

  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 746,051บาท 

  - เงินรายได้สถานศึกษา 372,000 บาท (จ้างครูสอน) 

 2. ฝ่ายบริหารงบประมาณ ได้รับจัดสรร   10,000 บาท 

  - เงินอุดหนุนรายหัว 10,000 บาท 

 3. ฝ่ายบริหารบุคคล ได้รับจัดสรร   75,330 บาท 

  - เงินอุดหนุนรายหัว 75,330 บาท 

 4. ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้รับจัดสรร   1,109,811 บาท 

  - เงินอุดหนุนรายหัว 1,027,191 บาท 

  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60,000 บาท 

  - เงินรายได้สถานศึกษา 22,620 บาท  (จัดซื้อเครื่องตรวจ ATK) 

 

หมายเหตุ  เงินรายได้สถานศึกษา คิด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จำนวนเงิน 128,360.70 บาท 

   - ใช้ในการซื้อเครื่องตรวจ ATK  จำนวนเงิน 30,000 บาท 

   - ใช้ในการจ้างครูสอน จำนวนเงิน 372,000 บาท 

   สรุปยอดเงิน  -273,639.30  บาท 

ที ่ ฝ่าย 
จำนวน
โครงการ 

ประเภทงบประมาณ 

รวม งบประมาณ นอกงบประมาณ 
เงินอุดหนุน

รายหัว 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

อื่นๆ 

1 วิชาการ 13 1,131,660 746,051 372,000 - 2,249,711 

2 งบประมาณ 2 10,000 - - - 10,000 
3 บุคคล 4 75,330 - - - 75,330 
4 ทั่วไป 11 1,027,191 60,000 22,620 - 1,109,811 

รวม 2,244,181 806,051 394,620 3,444,852 



 
 

สรุปโครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

ประเภทงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ นอกงบประมาณ 
เงินอุดหนุน

รายหัว 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

อื่นๆ 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 746,051   

นางเนตรนารี สุจริตจันทร์ 

-  กิจกรรมทัศนศึกษา  40,000   นางเนตรนารี สุจริตจันทร์ 

- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – 
เนตรนารีต้านยาเสพติด 

 70,000   นางปนัดดา  สวีะรม 

- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยีสำหรับนักเรียน 
  (ค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน / ห้อง 
ICTบริการนักเรียน) 

 50,000   นางวิไล  สำราญด ี

- กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
  (สอบธรรมะ/ค่ายยุวชนคน
คุณธรรม/โครงงานคุณธรรม 
สพฐ./คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน/เข้า
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม/ เชิดชู
เกียรติผู้มีคุณธรรมดีเด่นตาม
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์/การ
แลกเปลี่ยนและเชิดชูนักเรียนดีม
คุณธรรม 

30,000 
(อบต.) 

100,000   นางปนัดดา  สวีะรม 

- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
  (กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการของกลุ่มสาระ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  /กิจกรรม
ค่ายวิชาการและทักษะชีวิต/เพชร

 200,000   นางเนตรนารี สุจริตจันทร์ 



 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

ประเภทงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ นอกงบประมาณ 
เงินอุดหนุน

รายหัว 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

อื่นๆ 

วีรชน/กิจกรรมส่งเสริมทักษะ 
ภาษาอังกฤษ/บ้านหลังเรียน) 

 - กิจกรรมวันสำคัญ 
  (กิจกรรมวันสำคัญของกลุ่มสาระ 
/ วันสำคัญตามปฏิทิน /สัปดาห์
สร้างจิตสำนึกรำลึกวีรกรรมชาว
ค่ายบางระจัน) 

 100,000   นางวิไล  สำราญด ี

-  กิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า2019 (Covid – 19) 

 100,000   นายนรายุทธ  ลาโพธิ ์

- กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ผู้ประกอบการและทักษะการเรียน
ในศตวรรษท่ี 21 

 36,051   นางเนตรนารี สุจริตจันทร์ 

- กิจกรรมส่งเสริมหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง(ส่งเสริมแหล่ง
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง , เตรียม
ความพร้อมเพ่ือเป็นศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา) 

 50,000   นางวิไล  สำราญด ี

2. โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

4,000    นางเนตรนารี สุจริตจันทร์ 

3. โครงการจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์การ
เรียนการสอนเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่ม
สาระฯ 
- กิจกรรมจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์ใน
การเรียนการสอน 

112,000    นางจรรยา  ทองดี 



 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

ประเภทงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ นอกงบประมาณ 
เงินอุดหนุน

รายหัว 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

อื่นๆ 

4. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ
วิจัยในชั้นเรียน 
 - กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมการศึกษา 
 - กิจกรรมส่งเสริมการทำวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนา 
   การจัดการเรียนการสอน 

2,000    นางสาวปริญดา ชอบ
ธรรมด ี

5. โครงการ ส่งเสริมพัฒนา งาน
ทะเบียน งานวัดและประเมินผล 
 - กิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอน 
 - การวัดและประเมินผล 

80,000    นางนุสรา  เฉยแสง 

6. โครงการพัฒนาระบบนิเทศการ
เรียนการสอนและ PLC 
  - นิเทศการสอนครู ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 
  - PLC เพ่ือพัฒนาการสอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1,000    นางเนตรนารี สุจริตจันทร์ 

7. โครงการส่งเสริมการอ่าน 
 - กิจกรรมรักการอ่าน 
 - กิจกรรมตอบปัญหาน่ารู้ 
 - กิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์
ห้องสมุด  
 - กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ 
 - กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดเพ่ือ
การเรียนรู้ 

30,000    นางจรรยา  ทองดี 

8. โครงการพัฒนาและส่งเสริมงาน
แนะแนว 

30,000    นางวิไล  สำราญด ี



 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

ประเภทงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ นอกงบประมาณ 
เงินอุดหนุน

รายหัว 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

อื่นๆ 

 - กิจกรรมเตรียมความพร้อม
นักเรียนใหม่  
 - งานทุนการศึกษา 
 - งานกองทุนกู้ยืมเงินเพ่ือ
การศึกษา 
 - แนะแนวสัญจร 
 - วันแห่งความภาคภูมิใจ / ปัจฉิม
นิเทศ 

9. โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 - กิจกรรมการจัดทำข้อมูล
สารสนเทศ 
 - การประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ประเมินคุณภาพ 
   การศึกษาภายในสถานศึกษา 

4,149    นางสาววิลาวัลย ์ช่วยบุญ 

10. โครงการขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. 
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 
 - กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 - กิจกรรม 3 H 
 - กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 
นวัตกรรม 
 - กิจกรรม 1 สาระการเรียนรู้ 1 
นวัตกรรม 

37,000    นางสาวปภาวิไล ชลอวงษ ์

11. โครงการเรียนฟรี 15 ปี 
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน 
 - ค่าหนังสือเรียน  

692,511    นางสาวอมรรัตน์ สกุล
ด่าน 



 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

ประเภทงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ นอกงบประมาณ 
เงินอุดหนุน

รายหัว 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

อื่นๆ 

12. โครงการจ้างครูผู้สอนและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- จ้างครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  สุขศึกษาและพลศึกษา  
- จ้างครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  การงานอาชีพ 
- จ้างครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ศิลปะ 

60,000
(อบต.) 

 372,000 
 

 นายนรายุทธ  ลาโพธิ ์

13. โครงการกีฬาภายในเพ่ือสุขภาพ 49,000    นายมนัสชัย  สีดสด 

- กีฬาสีภายใน 25,000    นายมนัสชัย  สีดสด 

- กิจกรรม ค.บ. เกมส์ 24,000
(อบต.) 

   นายมนัสชัย  สีดสด 

รวมงบประมาณ 1,131,660 746,051 372,000   

รวม 2,249,711  

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

14. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

5,000    นางสาวอมรรัตน์  สกุล
ด่าน 

15. โครงการจัดทำแผนปฎิบัติการ
ประจำปี 

5,000    นางวัชราภรณ์  ศรีหงษ ์

รวมงบประมาณ 10,000     

รวม 10,000  

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

16. โครงการอบรมขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC   
    - กิจกรรมการประชุม PLC  

1,000    ครูวิลาวัลย ์ ช่วยบุญ 



 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

ประเภทงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ นอกงบประมาณ 
เงินอุดหนุน

รายหัว 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

อื่นๆ 

    - กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ 
17. โครงการสร้างขวัญและกำลังใจครู    

    - กิจกรรมจัดทำเกียรติบัตรเชิด
ชูครูเนื่องในโอกาสต่างๆ 

5,000      ครูรัตนาภรณ์  บัวทอง 

18. โครงการพัฒนาศักยภาพของครู
และบุคลากรทางการศึกษา  

49,330    ครูอรลักษณ์ ธูปบูชากรณ์ 

- กิจกรรมอบรมผู้กำกับลูกเสือ 
(ATC) 

38,000    ครูอรลักษณ์ ธูปบูชากรณ์ 

- กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามความสนใจและความถนัดตาม
ความสมควร    

11,330    ครูอรลักษณ์ ธูปบูชากรณ์ 

19. โครงการส่งเสริมการขอมีขอเลื่อน
วิทยฐานะของข้าราชการครู   

20,000      ครูวิลาวัลย ์ ช่วยบุญ 

- กิจกรรมอบรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้และการถ่ายคลิป
วีดีโอเพ่ือขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑ์ ว9 (PA)   

10,800    ครูวิลาวัลย ์ ช่วยบุญ 

- กิจกรรมอบรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
เพ่ือขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะตาม
หลักเกณฑ์ ว9 (PA)   

4,200    ครูวิลาวัลย ์ ช่วยบุญ 

- กิจกรรมอบรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
ความสามารถทางด้านภาษาเพ่ือ
ขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะตาม
หลักเกณฑ์ ว9 (PA)   

5,000    ครูวิลาวัลย ์ ช่วยบุญ 



 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

ประเภทงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ นอกงบประมาณ 
เงินอุดหนุน

รายหัว 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

อื่นๆ 

 
 
 

รวมงบประมาณ 75,330     

รวม 75,330  

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

20. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
อาคารสถานที่ 

125,000    ครูปริญดา  ชอบธรรมดี 

-กิจกรรมซ่อมแซมอาคารสถานที่ 60,000    ครูอรรถพร  แกว้บวร 

-กิจกรรมซ่อมแซม สื่อและวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการ
สอน 

 
50,000 

    
ครูปริญดา  ชอบธรรมดี 

-กิจกรรมดูแลความสะอาด
ห้องเรียนและพ้ืนรับผิดชอบ 

15,000    ครูปริญดา  ชอบธรรมดี 

21. โครงการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ  30,000 60,000 22,620  ครูปภาวิไล ชลอวงษ์ 

-กิจกรรมการดูแล และป้องการ
โรคระบาด  

 60,000 22,620  ครูปภาวิไล ชลอวงษ์ 

-กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  5,000    ครูปภาวิไล ชลอวงษ์ 

-กิจกรรมโรงอาหารและ
โภชนาการ 

25,000    ครูปริญดา  ชอบธรรมดี 

22. โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

17,500    ครูอรลักษณ์ ธูปบูชากรณ์ 

- กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน 8,500    ครูอรลักษณ์ ธูปบูชากรณ์ 

- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 5,000    ครูอรลักษณ์ ธูปบูชากรณ์ 

- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 4,000    ครูอรลักษณ์ ธูปบูชากรณ์ 

23. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข 

4,000    ครูมนัสชัย สีสด 

- กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว 2,000    ครูมนัสชัย สีสด 



 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

ประเภทงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ นอกงบประมาณ 
เงินอุดหนุน

รายหัว 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

อื่นๆ 

- กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุรี 2,000    ครูมนัสชัย สีสด 

24. โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 10,000    ครูอรลักษณ์ ธูปบูชากรณ์ 

- กิจกรรมการป้องกันอัคคีภัย 7,000    ครูอรลักษณ์ ธูปบูชากรณ์ 

 - กิจกรรมการป้องกันอุบัติภัยท้อง
ถนน 

3,000    ครูอรลักษณ์ ธูปบูชากรณ์ 

25. โครงการสหกรณ์โรงเรียน 0    ครูปนัดดา สีวะรม 

26. โครงการยานยนต์ 144,000    ครูอมรรัตน์  สกุลด่าน 

27. โครงการสารสัมพันธ์ชุมชนและ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

 
5,691 

   ครูอมรรัตน์  สกุลด่าน 

28. โครงการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว 324,000    ครูอมรรัตน์  สกุลด่าน 

29. โครงการธุรการ 7,000    นางฐิติยา วหิารธรรมเม 

30. โครงการสาธารณูปโภค 360,000    ครูอมรรัตน์  สกุลด่าน 

รวมงบประมาณ 1,027,191 60,000 22,620   

รวม 1,109,811  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความเชื่อมโยงโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับกลยุทธ 
กลยุทธ์ที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางเนตรนารี สุจริตจันทร์ 
2 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา นางเนตรนารี สุจริตจันทร์ 
3 โครงการจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ 
นางจรรยา  ทองดี 

4 ส่งเสริมการอ่าน นางจรรยา  ทองดี 
5 โครงการพัฒนาและส่งเสริมงานแนะนว นางวิไล สำราญดี 
6 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา นางสาววิลาวัลย์ ชว่ยบุญ 
7 โครงการขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง นางสาวปภาวิไล  ชลอวงษ์ 
8 โครงการกีฬาเพ่ือสุขภาพ นายมนัสชัย  สีสด 
9 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางสาวอรลักษณ์ ธุปบูชากรณ์ 
10 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย นางสาวอรลักษณ์ ธุปบูชากรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กลยุทธ์ที่ ๒  การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้รับโอกาสในการ 

                พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางเนตรนารี สุจริตจันทร์ 
2 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา นางเนตรนารี สุจริตจันทร์ 
3 โครงการจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ 
นางจรรยา  ทองดี 

4 ส่งเสริมพัฒนา งานทะเบียน งานวัดและประเมินผล นางนุสรา  เฉยแสง 
5 ส่งเสริมการอ่าน นางจรรยา  ทองดี 
6 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา นางสาววิลาวัลย์ ชว่ยบุญ 
7 โครงการขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง นางสาวปภาวิไล  ชลอวงษ์ 
8 เรียนฟรี 15 ปี นางสาวอมรรัตน์  สกุลด่าน 
9 โครงการจ้างครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
นายนรายุทธ ลาโพธิ์ 

10 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการฝ่ายบริหารงบประมาณ นางสาวอมรรัตน์  สกุลด่าน 
11 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอาคารสถานที่ นางสาวปริญดา ชอบธรรมดี 
12 โครงการป้องกันส่งเสริมสุขภาพนักเรียน นางสาวปภาวิไล  ชลอวงษ์ 
13 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข นายมนัสชัย  สีสด 
14 โครงการสหกรณ์โรงเรียน นางปนัดดา สีวะรม 
15 โครงการยานยนต์ นางสาวปริญดา ชอบธรรมดี 
16 โครงการสารสัมพันธ์ชุมชนและระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา นางสาวอมรรัตน์  สกุลด่าน 
17 โครงการระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน นางสาวอมรรัตน์  สกุลด่าน 



 
 

กลยุทธ์ที่ ๓  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ 
นางจรรยา  ทองดี 

2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน นางสาวปริญดา ชอบธรรมดี 
3 โครงการพัฒนาระบบนิเทศการเรียนการสอนและ PLC นางเนตรนารี สุจริตจันทร์ 
4 ส่งเสริมการอ่าน นางจรรยา  ทองดี 
5 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา นางสาววิลาวัลย์ ชว่ยบุญ 
6 โครงการอบรมขับเคลื่อนกระบวนการ PLC   นางสาววิลาวัลย์ ชว่ยบุญ 
7 สร้างขวัญและกำลังใจครู นางสาวรัตนาภรณ์ บัวทอง 
8 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสาวอรลักษณ์ ธูปบูชากรณ์ 
9 โครงการส่งเสริมการขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู   นางสาววิลาวัลย์ ชว่ยบุญ 
10 โครงการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว นางสาวอมรรัตน์  สกุลด่าน 



 
 

กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ 
นางจรรยา  ทองดี 

2 โครงการพัฒนาระบบนิเทศการเรียนการสอนและ PLC นางเนตรนารี สุจริตจันทร์ 
3 ส่งเสริมการอ่าน นางจรรยา  ทองดี 
4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา นางสาววิลาวัลย์ ชว่ยบุญ 
5 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี นางวัชราภรณ์ ศรีหงษ์ 
6 โครงการสารสัมพันธ์ชุมชนและระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา นางสาวอมรรัตน์  สกุลด่าน 
7 โครงการธุรการ นางฐิติยา วิหารธรรมเม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดและโครงการ / กิจกรรม 

กลยุทธ์ที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
1 1. ร้อยละของผู้เรียนได้มีโอกาส

แสดงออกถึงความรู้ความสามารถใน
รูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
2. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการ 

1. ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึง
ความรู้ความสามารถในรูปแบบและ
วิธีการต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ร้อยละ70 
2. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการ ร้อยละ 80 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2 1. ร้อยละของคร ูมีความรู้ ความ
เข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตรและสามารถ จัดทำ
หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับท้องถิ่นและ
เป้าหมายของโรงเรียน 
2. ร้อยละของโรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษา ที่ผ่านการพัฒนาและ
ปรับปรุงครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1. คร ูมีความรู้ ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร
และสามารถ จัดทำหลักสูตรของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับท้องถิ่นและเป้าหมาย
ของโรงเรียน ร้อยละ 80 
2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่
ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 100 

พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

3 1. ร้อยละของการบริหารจัดการสื่อ
และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละของครูใช้สื่อและวัสดุ
อุปกรณ์ในกระบวนการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ของโรงเรียน 

1. การบริหารจัดการสื่อและวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพร้อยละ
90 
2. ครูใช้สื่อและวัสดุอุปกรณ์ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 90 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
เป็นไปตามค่าเป้าหมายของโรงเรียน
ร้อยละ 80 
 
 

โครงการจัดซื้อสื่อและ
อุปกรณ์การเรียนการสอนเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระฯ 



 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
4 กิจกรรมรักการอ่าน 

1. ร้อยละของนักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาหมั่นศึกษาหา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
2. ร้อยละของนักเรียนอ่าน ดู ฟัง 
จากทรัพยากรสารสนเทศและสื่อที่
หลากหลาย 
3. ร้อยละของนักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กิจกรรมตอบปัญหาน่ารู้ 
1. ร้อยละของนักเรียนเกิดความ
กระตือรือร้น สนใจ ค้นคว้าหา
ความรู้อย่างสม่ำเสมอ  
2. ร้อยละของนักเรียนแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเองและพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. ร้อยละของนักเรียนนำความรู้จาก
การอ่านใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
กิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด 
1. ร้อยละของห้องสมุดได้
ประชาสัมพันธ์งานและบริการต่าง ๆ  
2. ร้อยละของนักเรียนแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่
สำคัญ คือ ห้องสมุด 
3. ร้อยละของนักเรียนแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้และฝึกทักษะ 
ทางวิชาการจากประสบการณ์จริง 
กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ 
1. ร้อยละของนักเรียนจัดเก็บ
หนงัสือและวัสดุสารสนเทศภายใน
ห้องสมุดได้อย่างถูกต้อง 

กิจกรรมรักการอ่าน 
1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาหมั่นศึกษาหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ร้อยละ 80 
2. นักเรียนอ่าน ดู ฟัง จากทรัพยากร
สารสนเทศและสื่อที่หลากหลาย   
ร้อยละ 80 
3. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ร้อยละ 80 
กิจกรรมตอบปัญหาน่ารู้ 
1. นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น 
สนใจ ค้นคว้าหาความรู้อย่าง
สม่ำเสมอ ร้อยละ 80 
2. นักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเองและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ร้อยละ 80 
3. นักเรียนนำความรู้จากการอ่านใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
เหมาะสม ร้อยละ 80 
กิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด 
1. ห้องสมุดได้ประชาสัมพันธ์งาน
และบริการต่าง ๆ ร้อยละ 80 
2. นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ คือ 
ห้องสมุด ร้อยละ 80 
3. นักเรียนแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
และฝึกทักษะทางวิชาการจาก
ประสบการณ์จริง ร้อยละ 80 
กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ 
1. นักเรียนจัดเก็บหนังสือและวัสดุ
สารสนเทศภายในห้องสมุดได้อย่าง
ถูกต้อง ร้อยละ 80 

โครงการส่งเสริมการอ่าน 



 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
2. ร้อยละของนักเรียนเป็นผู้นำใน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
3. ร้อยละของนักเรียนมีจิต
สาธารณะในการบริการชุมชน 
เพ่ือสร้างสังคมแห่งการอ่าน 
กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดเพ่ือการ
เรียนรู้ 
1. ร้อยละของห้องสมุดได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนาให้พร้อมใช้งาน
และเอ้ือต่อการเรียนรู้  
2. ร้อยละของห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้สำหรับนักเรียน ครู  
และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ร้อยละของผู้ใช้บริการเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศและได้รับ
ประโยชน์จากการศึกษาความรู้เพิ่ม
มากขึ้น 

2. นักเรียนเป็นผู้นำในกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน ร้อยละ 80 
3. นักเรียนมีจิตสาธารณะในการ
บริการชุมชน   
เพ่ือสร้างสังคมแห่งการอ่าน 
ร้อยละ 80 
กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดเพ่ือการ
เรียนรู้ 
1. ห้องสมุดได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนาให้พร้อมใช้งานและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ร้อยละ 80 
2. ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับ
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ 80 
3. ผู้ใช้บริการเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศและได้รับประโยชน์จาก
การศึกษาความรู้เพ่ิมมากขึ้น      
ร้อยละ 80 

5 ร้อยละของนักเรียน ได้รับการบริการ
แนะแนวทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ 
บริการศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคล , บริการจัดวางตัวบุคคล, 
บริการสารสนเทศ, บริการให้
คำปรึกษา และ บริการติดตามผล 

นักเรียน ได้รับการบริการแนะแนว
ทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ บริการศึกษา
ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล , 
บริการจัดวางตัวบุคคล, บริการ
สารสนเทศ, บริการให้คำปรึกษา 
และ บริการติดตามผล ร้อยละ 70 

โครงการพัฒนาและส่งเสริม
งานแนะแนว 

6 1. ร้อยละของนักเรียน ครูผู้ปกครอง 
ร่วมกันกำหนดมาตรฐานสถานศึกษา 
2. ร้อยละของนักเรียน ครู
คณะกรรมการสถานศึกษาจัดทำและ
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการมุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

1. นักเรียน ครูผู้ปกครอง ร่วมกัน
กำหนดมาตรฐานสถานศึกษา      
ร้อยละ 70 
2. นักเรียน ครูคณะกรรมการ
สถานศึกษาจัดทำและดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการมุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ร้อยละ 70 

พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 



 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
3. ร้อยละของสถานศึกษามีการ
จัดทำสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ 
4. ร้อยละของสถานศึกษามีการ
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในและนำผลการประเมินมา
พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ 
5. ร้อยละของสถานศึกษามีการ
จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในอย่างเป็นระบบ 
6. ร้อยละของสถานศึกษาดำเนินการ
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษากำหนด 

3. สถานศึกษามีการจัดทำ
สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ ร้อยละ 70 
4. สถานศึกษามีการตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายในและนำผล
การประเมินมาพัฒนาตนเองอย่าง
เป็นระบบ ร้อยละ 70 
5. สถานศึกษามีการจัดทำรายงาน
การประเมินคุณภาพภายในอย่างเป็น
ระบบ ร้อยละ 70 
6. สถานศึกษาดำเนินการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษากำหนด ร้อยละ 70 

7 1. ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะ
ที่กำหนด 4 หมวด ประกอบด้วย 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรม
บังคับตามหลักสูตร) สร้างเสริม
สมรรถนะและการเรียนรู้ สร้างเสริม
คุณลักษณะและค่านิยม เสริมสร้าง
ทักษะการทางานการดารงชีพและ
ทักษะชีวิต  
2. ร้อยละของนักเรียนมีความพึง
พอใจ ในการเข้าร่วมโครงการ “ ลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
3. ร้อยละของนักเรียนได้ศึกษาและ
สร้างนวัตกรรมที่สนใจและใช้
ประโยชน์ได้ 
4. ร้อยละของครูผู้สอนได้ศึกษาและ
สร้างนวัตกรรมนำไปใช้ในการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่กำหนด 4 
หมวด ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน(กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร) 
สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ 
สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม 
เสริมสร้างทักษะการทางานการดารง
ชีพและทักษะชีวิต ร้อยละ 70 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจ ในการ
เข้าร่วมโครงการ “ ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้”ร้อยละ 70 
3. นักเรียนได้ศึกษาและสร้าง
นวัตกรรมที่สนใจและใช้ประโยชน์ได้
ร้อยละ 70 
4. ครูผู้สอนได้ศึกษาและสร้าง
นวัตกรรมนำไปใช้ในการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ        
ร้อยละ 70 

โครงการขับเคลื่อนนโยบาย 
สพฐ. สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 



 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
8 1. ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาพ

สมรรถภาพดี 
2. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะทาง
กีฬาดี 
3. ร้อยละของนักเรียนเป็นผู้มี
สุขภาพจิตดีมีน้ำใจนักกีฬาและรัก
ความสามัคคี 
4. ร้อยละของนักเรียนสามารถ
บริหารจัดการการแข่งขันกีฬาได้ 

1. นักเรียนมีสุขภาพสมรรถภาพดี 
2. นักเรียนมีทักษะทางกีฬาดี 
3. นักเรียนเป็นผู้มีสุขภาพจิตดีมี
น้ำใจนักกีฬาและรักความสามัคคี 
4. นักเรียนสามารถบริหารจัดการ
การแข่งขันกีฬาได้ 

โครงการกีฬาเพ่ือสุขภาพ 

9 1. ร้อยละของครู จัดทำข้อมูล
สารสนเทศภายใต้งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
2. ร้อยละของนักเรียน รู้จักสิทธิ 
หน้าที่ และเสรีภาพของตนเอง 
3. ร้อยละของนักเรียน รู้จักหน้าที่
และความรับผิดชอบของตนเอง 
4. ร้อยละของนักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 

1. ครู จัดทำข้อมูลสารสนเทศภายใต้
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ร้อยละ100 
2. นักเรียน รู้จักสิทธิ หน้าที่ และ
เสรีภาพของตนเองร้อยละ70 
3. นักเรียน รู้จักหน้าที่และความ
รับผิดชอบของตนเองร้อยละ70 
4. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึงร้อยละ100 

โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

10 ร้อยละของนักเรียนรู้วิธีในการ
ป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียนและ
อุบัติภัยบนท้องถนน 
 

นักเรียนรู้วิธีในการป้องกันอัคคีภัยใน
โรงเรียนและอุบัติภัยบนท้องถนน 
ร้อยละ 90 

โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 



 
 

กลยุทธ์ที่ ๒  การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้รับโอกาสในการ 

               พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
1 1. ร้อยละของผู้เรียนได้มีโอกาส

แสดงออกถึงความรู้ความสามารถใน
รูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
2. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการ 

1. ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึง
ความรู้ความสามารถในรูปแบบ
และวิธีการต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน รอ้ยละ70 
2. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการ ร้อยละ 80 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2 
1. ร้อยละของคร ูมีความรู้ ความ
เข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตรและสามารถ จัดทำ
หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับท้องถิ่นและ
เป้าหมายของโรงเรียน 
2. ร้อยละของโรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษา ที่ผ่านการพัฒนาและ
ปรับปรุงครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

1. คร ูมีความรู้ ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตรและสามารถ จัดทำ
หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
ท้องถิ่นและเป้าหมายของโรงเรียน 
ร้อยละ 80 
2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา 
ที่ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงครบ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 
100 

พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

3 1. ร้อยละของการบริหารจัดการสื่อ
และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละของครูใช้สื่อและวัสดุ
อุปกรณ์ในกระบวนการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ของโรงเรียน 

1. การบริหารจัดการสื่อและวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพร้อย
ละ90 
2. ครูใช้สื่อและวัสดุอุปกรณ์ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 90 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เป็นไปตามค่าเป้าหมายของ
โรงเรียนร้อยละ 80 

โครงการจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์
การเรียนการสอนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่ม
สาระฯ 



 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
4 1. ร้อยละของนักเรียนได้รับการวัด

และประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละของครูได้รับแบบแสดงผล
พัฒนาคุณภาพทางการเรียน : ปพ.5 
ทุกรายวิชา และนักเรียนได้รับแบบ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนรายบุคคล : ปพ.6 ทุกคน 
3. ร้อยละของนักเรียนได้รับผล
พัฒนาคุณภาพทางการเรียนให้
นักเรียนในการจบตามหลักสูตร 
(ระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 
หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา : ปพ.2 
แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา : 
ปพ.3 และใบรับรองผลการศึกษา : 
ปพ.7) ทุกคน 

1. นักเรียนได้รับการวัดและ
ประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 80 
2. ครูได้รับแบบแสดงผลพัฒนา
คุณภาพทางการเรียน : ปพ.5 ทุก
รายวิชา และนักเรียนได้รับแบบ
รายงานผลการพฒันาคุณภาพ
ผู้เรียนรายบุคคล : ปพ.6 ทุกคน
ร้อยละ 80 
3. นักเรียนได้รับผลพัฒนาคุณภาพ
ทางการเรียนให้นักเรียนในการจบ
ตามหลักสูตร (ระเบียนแสดงผล
การเรียน : ปพ.1 หลักฐานแสดง
วุฒิการศึกษา : ปพ.2 แบบรายงาน
ผู้สำเร็จการศึกษา : ปพ.3 และ
ใบรับรองผลการศึกษา : ปพ.7)  
ทุกคน ร้อยละ 80 

ส่งเสริมพัฒนา งานทะเบียน 
งานวัดและประเมินผล 

5 กิจกรรมรักการอ่าน 
1. ร้อยละของนักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาหมั่นศึกษา
หาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
2. ร้อยละของนักเรียนอ่าน ดู ฟัง 
จากทรัพยากรสารสนเทศและสื่อที่
หลากหลาย 
3. ร้อยละของนักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กิจกรรมตอบปัญหาน่ารู้ 
1. ร้อยละของนักเรียนเกิดความ
กระตือรือร้น สนใจ ค้นคว้าหา
ความรู้อย่างสม่ำเสมอ  

กิจกรรมรักการอ่าน 
1. นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาหมั่นศึกษาหาความรู้
อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 80 
2. นักเรียนอ่าน ดู ฟัง จาก
ทรัพยากรสารสนเทศและสื่อที่
หลากหลาย   ร้อยละ 80 
3. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ร้อยละ 80 
กิจกรรมตอบปัญหาน่ารู้ 
1. นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น 
สนใจ ค้นคว้าหาความรู้อย่าง
สม่ำเสมอ ร้อยละ 80 

โครงการส่งเสริมการอ่าน 



 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
2. ร้อยละของนักเรียนแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเองและพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. ร้อยละของนักเรียนนำความรู้
จากการอ่านใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
กิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์
ห้องสมุด 
1. ร้อยละของห้องสมุดได้
ประชาสัมพันธ์งานและบริการต่าง 
ๆ  
2. ร้อยละของนักเรียนแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่
สำคัญ คือ ห้องสมุด 
3. ร้อยละของนักเรียนแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้และฝึกทักษะ 
ทางวิชาการจากประสบการณ์จริง 
กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ 
1. ร้อยละของนักเรียนจัดเก็บ
หนังสือและวัสดุสารสนเทศภายใน
ห้องสมุดได้อย่างถูกต้อง 
2. ร้อยละของนักเรียนเป็นผู้นำใน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
3. ร้อยละของนักเรียนมีจิต
สาธารณะในการบริการชุมชน 
เพ่ือสร้างสังคมแห่งการอ่าน 
กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดเพ่ือการ
เรียนรู้ 
1. ร้อยละของห้องสมุดได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนาให้พร้อมใช้งาน
และเอ้ือต่อการเรียนรู้  

2. นักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเองและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ร้อยละ 80 
3. นักเรียนนำความรู้จากการอ่าน
ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
อย่างเหมาะสม ร้อยละ 80 
กิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์
ห้องสมุด 
1. ห้องสมุดได้ประชาสัมพันธ์งาน
และบริการต่าง ๆ ร้อยละ 80 
2. นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ คือ 
ห้องสมุด ร้อยละ 80 
3. นักเรียนแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
และฝึกทักษะทางวิชาการจาก
ประสบการณ์จริง ร้อยละ 80 
กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ 
1. นักเรียนจัดเก็บหนังสือและวัสดุ
สารสนเทศภายในห้องสมุดได้อย่าง
ถูกต้อง ร้อยละ 80 
2. นักเรียนเป็นผู้นำในกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน ร้อยละ 80 
3. นักเรียนมีจิตสาธารณะในการ
บริการชุมชน   
เพ่ือสร้างสังคมแห่งการอ่าน 
ร้อยละ 80 
กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดเพ่ือการ
เรียนรู้ 
1. ห้องสมุดได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนาให้พร้อมใช้งานและเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ ร้อยละ 80 



 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
2. ร้อยละของห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้สำหรับนักเรียน ครู  
และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ร้อยละของผู้ใช้บริการเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศและได้รับ
ประโยชน์จากการศึกษาความรู้เพิ่ม
มากขึ้น 

2. ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับ
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ 80 
3. ผู้ใช้บริการเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศและได้รับประโยชน์จาก
การศึกษาความรู้เพ่ิมมากขึ้น      
ร้อยละ 80 

6 1. ร้อยละของนักเรียน ครู
ผู้ปกครอง ร่วมกันกำหนดมาตรฐาน
สถานศึกษา 
2. ร้อยละของนักเรียน ครู
คณะกรรมการสถานศึกษาจัดทำ
และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 
3. ร้อยละของสถานศึกษามีการ
จัดทำสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ 
4. ร้อยละของสถานศึกษามีการ
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในและนำผลการประเมินมา
พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ 
5. ร้อยละของสถานศึกษามีการ
จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในอย่างเป็นระบบ 
6. ร้อยละของสถานศึกษา
ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
กำหนด 

1. นักเรียน ครูผู้ปกครอง ร่วมกัน
กำหนดมาตรฐานสถานศึกษา      
ร้อยละ 70 
2. นักเรียน ครูคณะกรรมการ
สถานศึกษาจัดทำและดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการมุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ร้อยละ 70 
3. สถานศึกษามีการจัดทำ
สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ ร้อยละ 70 
4. สถานศึกษามีการตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพภายในและนำ
ผลการประเมินมาพัฒนาตนเอง
อย่างเป็นระบบ ร้อยละ 70 
5. สถานศึกษามีการจัดทำรายงาน
การประเมินคุณภาพภายในอย่าง
เป็นระบบ ร้อยละ 70 
6. สถานศึกษาดำเนินการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษากำหนด 
ร้อยละ 70 

พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

7 1. ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะ
ที่กำหนด 4 หมวด ประกอบด้วย 

1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่กำหนด 
4 หมวด ประกอบด้วย กิจกรรม

โครงการขับเคลื่อนนโยบาย 
สพฐ. สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 



 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรม
บังคับตามหลักสูตร) สร้างเสริม
สมรรถนะและการเรียนรู้ สร้างเสริม
คุณลักษณะและค่านิยม เสริมสร้าง
ทักษะการทางานการดารงชีพและ
ทักษะชีวิต  
2. ร้อยละของนักเรียนมีความพึง
พอใจ ในการเข้าร่วมโครงการ        
“ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
3. ร้อยละของนักเรียนได้ศึกษาและ
สร้างนวัตกรรมที่สนใจและใช้
ประโยชน์ได้ 
4. ร้อยละของครูผู้สอนได้ศึกษาและ
สร้างนวัตกรรมนำไปใช้ในการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมบังคับตาม
หลักสูตร) สร้างเสริมสมรรถนะและ
การเรียนรู้ สร้างเสริมคุณลักษณะ
และค่านิยม เสริมสร้างทักษะการ
ทางานการดารงชีพและทักษะชีวิต 
ร้อยละ 70 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจ ในการ
เข้าร่วมโครงการ “ ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้”ร้อยละ 70 
3. นักเรียนได้ศึกษาและสร้าง
นวัตกรรมที่สนใจและใช้ประโยชน์
ไดร้้อยละ 70 
4. ครูผู้สอนได้ศึกษาและสร้าง
นวัตกรรมนำไปใช้ในการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ        
ร้อยละ 70 

8 ร้อยละของโรงเรียนเกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
งบประมาณ 

โรงเรียนเกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการงบประมาณ ร้อยละ
100 

โครงการเรียนฟรี 15 ปี 

9 ร้อยละของสถานศึกษามี
งบประมาณเพ่ือการพัฒนาส่วนที่
ส่งเสริมการเรียนการสอนและ จ้าง
ครูผู้สอนได้อย่างต่อเนื่อง 

สถานศึกษามีงบประมาณเพ่ือการ
พัฒนาส่วนที่ส่งเสริมการเรียนการ
สอนและ จ้างครูผู้สอนได้อย่าง
ต่อเนื่อง ร้อยละ100 

โครงการจ้างครูผู้สอนและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

10 1. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รวม
เร็ว โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ 
2. ร้อยละของกลุ่มบริหาร
งบประมาณ มีระบบงานการเงิน 
บัญชี พัสดุ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ 

1. การใช้จ่ายเงินเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ รวมเร็ว 
โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ  
ร้อยละ100 
2. กลุ่มบริหารงบประมาณ มี
ระบบงานการเงิน บัญชี พัสดุ 
ถูกต้องเป็นปัจจุบันมีประสิทธิภาพ
สามารถตรวจสอบได้ ร้อยละ100 

โครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการฝ่ายบริหารงบประมาณ 



 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
11 1. ร้อยละของครูและนักเรียนได้รับ

ประโยชน์จากวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ระบบสาธารณูปโภค และสื่อ ICT 
ในการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. ร้อยละของโรงเรียนมีการจัด
สภาพแวดล้อมภายในและนอก
ห้องเรียน อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ 
พ้ืนที่ในโรงเรียนสะอาด สวยงาม
เป็นระเบียบและมีความพร้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

1.ครูและนักเรียนได้รับประโยชน์
จากวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ระบบ
สาธารณูปโภค และสื่อ ICT ในการ
จัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ร้อยละ 80 
2. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในและนอกห้องเรียน อาคาร
สถานที่ ภูมิทัศน์ พ้ืนที่ในโรงเรียน
สะอาด สวยงามเป็นระเบียบและมี
ความพร้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ร้อยละ 80 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
และอาคารสถานที่ 

12 1. ร้อยละของนักเรียนมีน้ำหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและ
รู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัย 
3. ร้อยละของนักเรียนรู้จักดูแล
สุขภาพอนามัยของตนเองได้
เหมาะสม 

1. นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 80 
2. นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและรู้จักดูแล
ตนเองให้ปลอดภัย ร้อยละ 80 
3. นักเรียนรู้จักดูแลสุขภาพอนามัย
ของตนเองได้เหมาะสม ร้อยละ 80 

โครงการป้องกันส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน 

13 ร้อยละของนักเรียนสามารถป้องกัน
ตนเองจากยาเสพติดให้โทษ 

นักเรียนสามารถป้องกันตนเองจาก
ยาเสพติดให้โทษ ร้อยละ 90 

โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

14 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้     
ความเข้าใจพ้ืนฐานเรื่องสหกรณ์ 
และฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง 

นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
พ้ืนฐานเรื่องสหกรณ์ และฝึกให้
นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ร้อยละ80 

โครงการสหกรณ์โรงเรียน 

15 ร้อยละของโรงเรียนมีการใช้น้ำมัน
เชื้อเพลิงอย่างเพียงพอสำหรับการ
บริหารจัดการพัฒนาการศึกษา
ภายในโรงเรียน 

โรงเรียนมีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
อย่างเพียงพอสำหรับการบริหาร
จัดการพัฒนาการศึกษาภายใน
โรงเรียน ร้อยละ100 

โครงการยานยนต์ 

16 1. ร้อยละของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีบทบาท
หน้าที่ และสามารถร่วมกันพัฒนา
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีบทบาทหน้าที่ และ
สามารถร่วมกันพัฒนาการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ70 

โครงการสารสัมพันธ์ชุมชนและ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
2. ร้อยละของนักเรียนได้รับ
สวัสดิการด้าน การศึกษาท่ัวถึง
พอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
3. ร้อยละของโรงเรียนมีเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและ
กิจกรรมที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์
เป็นปัจจุบันมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลายสามารถเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียน ชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ 
4. ร้อยละของโรงเรียนมีระบบงาน
รับนักเรียนที่ เป็นระบบ และ
สามารถเข้าถึงนักเรียน ผู้ปกครอง 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สะดวก และมี
ประสิทธิภาพ 

2. นักเรียนได้รับสวัสดิการด้าน 
การศึกษาท่ัวถึงพอเพียงและมี
ประสิทธิภาพร้อยละ70 
3. โรงเรียนมีเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและ
กิจกรรมที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์
เป็นปัจจุบันมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลายสามารถเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียน ชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆร้อยละ70 
4. โรงเรียนมีระบบงานรับนักเรียน
ที่ เป็นระบบ และสามารถเข้าถึง
นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง สะดวก และมี
ประสิทธิภาพร้อยละ70 

17 ร้อยละของโรงเรียนมีการใช้
สาธารณูปโภคอย่างเพียงพอสำหรับ
การบริหารจัดการพัฒนาการศึกษา
ภายในโรงเรียน 

โรงเรียนมีการใช้สาธารณูปโภค
อย่างเพียงพอสำหรับการบริหาร
จัดการพัฒนาการศึกษาภายใน
โรงเรียน ร้อยละ100 

โครงการระบบสาธารณูปโภค
ภายในโรงเรียน 



 
 

กลยุทธ์ที่ ๓  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
1 1. ร้อยละของการบริหารจัดการสื่อ

และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละของครูใช้สื่อและวัสดุ
อุปกรณ์ในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เป็นไปตามค่า
เป้าหมายของโรงเรียน 

1. การบริหารจัดการสื่อและวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
ร้อยละ90 
2. ครูใช้สื่อและวัสดุอุปกรณ์ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 90 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ของโรงเรียนร้อยละ 80 

โครงการจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์
การเรียนการสอนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่ม
สาระฯ 

2 ร้อยละของครูผู้สอนนำผลการวิจัย
ในชั้นเรียนและนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้มาใช้ปรับปรุงการ
เรียนการสอนเพ่ือประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้เรียน 

ครูผู้สอนนำผลการวิจัยในชั้น
เรียนและนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้มาใช้ปรับปรุงการเรียนการ
สอนเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียน ร้อยละ100 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ
วิจัยในชั้นเรียน 

3 1. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับการนิเทศการ
สอนและPLC 
2. ร้อยละนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นตามเป้าหมาย 
ที่โรงเรียนกำหนด 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการนิเทศการสอนและPLC 
ร้อยละ 70 
2. นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นตามเป้าหมาย ที่
โรงเรียนกำหนด ร้อยละ 70 

โครงการพัฒนาระบบนิเทศการ
เรียนการสอนและ PLC 

4 กิจกรรมรักการอ่าน 
1. ร้อยละของนักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาหมั่นศึกษา
หาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
2. ร้อยละของนักเรียนอ่าน ดู ฟัง 
จากทรัพยากรสารสนเทศและสื่อที่
หลากหลาย 

กิจกรรมรักการอ่าน 
1. นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาหมั่นศึกษาหา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 80 
2. นักเรียนอ่าน ดู ฟัง จาก
ทรัพยากรสารสนเทศและสื่อที่
หลากหลาย   ร้อยละ 80 

โครงการส่งเสริมการอ่าน 



 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
3. ร้อยละของนักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กิจกรรมตอบปัญหาน่ารู้ 
1. ร้อยละของนักเรียนเกิดความ
กระตือรือร้น สนใจ ค้นคว้าหา
ความรู้อย่างสม่ำเสมอ  
2. ร้อยละของนักเรียนแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเองและพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. ร้อยละของนักเรียนนำความรู้
จากการอ่านใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
กิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์
ห้องสมุด 
1. รอ้ยละของห้องสมุดได้
ประชาสัมพันธ์งานและบริการต่าง 
ๆ  
2. ร้อยละของนักเรียนแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้
ที่สำคัญ คือ ห้องสมุด 
3. ร้อยละของนักเรียนแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้และฝึกทักษะ 
ทางวิชาการจากประสบการณ์จริง 
กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ 
1. ร้อยละของนักเรียนจัดเก็บ
หนังสือและวัสดุสารสนเทศภายใน
ห้องสมุดได้อย่างถูกต้อง 
2. ร้อยละของนักเรียนเป็นผู้นำใน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
3. ร้อยละของนักเรียนมีจิต
สาธารณะในการบริการชุมชน 
เพ่ือสร้างสังคมแห่งการอ่าน 

3. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ร้อยละ 80 
กิจกรรมตอบปัญหาน่ารู้ 
1. นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น 
สนใจ ค้นคว้าหาความรู้อย่าง
สม่ำเสมอ ร้อยละ 80 
2. นักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเองและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ร้อยละ 80 
3. นักเรียนนำความรู้จากการอ่าน
ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
อย่างเหมาะสม ร้อยละ 80 
กิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์
ห้องสมุด 
1. ห้องสมุดได้ประชาสัมพันธ์งาน
และบริการต่าง ๆ ร้อยละ 80 
2. นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ 
คือ ห้องสมุด ร้อยละ 80 
3. นักเรียนแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
และฝึกทักษะทางวิชาการจาก
ประสบการณ์จริง ร้อยละ 80 
กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ 
1. นักเรียนจัดเก็บหนังสือและ
วัสดุสารสนเทศภายในห้องสมุด
ได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 80 
2. นักเรียนเป็นผู้นำในกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน ร้อยละ 80 
3. นักเรียนมีจิตสาธารณะในการ
บริการชุมชน   
เพ่ือสร้างสังคมแห่งการอ่าน 
ร้อยละ 80 



 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดเพ่ือการ
เรียนรู้ 
1. ร้อยละของห้องสมุดได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนาให้พร้อมใช้งาน
และเอ้ือต่อการเรียนรู้  
2. ร้อยละของห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้สำหรับนักเรียน ครู  
และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ร้อยละของผู้ใช้บริการเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศและได้รับ
ประโยชน์จากการศึกษาความรู้เพิ่ม
มากขึ้น 

กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดเพ่ือการ
เรียนรู้ 
1. ห้องสมุดได้รับการปรับปรุง
และพัฒนาให้พร้อมใช้งานและ
เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 80 
2. ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้
สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ร้อยละ 80 
3. ผู้ใช้บริการเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศและได้รับประโยชน์
จากการศึกษาความรู้เพ่ิมมากขึ้น      
ร้อยละ 80 

5 1. ร้อยละของนักเรียน ครู
ผู้ปกครอง ร่วมกันกำหนด
มาตรฐานสถานศึกษา 
2. ร้อยละของนักเรียน ครู
คณะกรรมการสถานศึกษาจัดทำ
และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 
3. ร้อยละของสถานศึกษามีการ
จัดทำสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ 
4. ร้อยละของสถานศึกษามีการ
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในและนำผลการประเมินมา
พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ 
5. ร้อยละของสถานศึกษามีการ
จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในอย่างเป็นระบบ 

6. ร้อยละของสถานศึกษา
ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ

1. นักเรียน ครูผู้ปกครอง ร่วมกัน
กำหนดมาตรฐานสถานศึกษา      
ร้อยละ 70 
2. นักเรียน ครูคณะกรรมการ
สถานศึกษาจัดทำและดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการมุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ร้อยละ 70 
3. สถานศึกษามีการจัดทำ
สารสนเทศ เพื่อการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 
70 
4. สถานศึกษามีการตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพภายในและ
นำผลการประเมินมาพัฒนา
ตนเองอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 
70 
5. สถานศึกษามีการจัดทำ
รายงานการประเมินคุณภาพ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 



 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
การศึกษาพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษากำหนด 

ภายในอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 
70 
6. สถานศึกษาดำเนินการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษากำหนด 
ร้อยละ 70 

6 1. ร้อยละของครูที่ พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา ด้วยกระบวนการ 
PLC  (Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ” เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
2. ร้อยละของครูแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถใน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ โดยใช้รูปแบบ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ” 

1. ครูที่ พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ด้วยกระบวนการ PLC  
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ” เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ร้อยละ 70 
2. ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ไดร้ับการส่งเสริมและพัฒนาให้มี
ความรู้ ความสามารถใน การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ โดยใช้รูปแบบ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ” ร้อยละ 70 

โครงการอบรมขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC   

7 ร้อยละของบุคลากรเกิดความ
ประทับใจและมีเจตคติท่ีดีต่อ
โรงเรียน 

บุคลากรเกิดความประทับใจและ
มีเจตคติท่ีดีต่อโรงเรียน ร้อยละ
90 

สร้างขวัญและกำลังใจครู 

8 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษานำความรู้ที่ได้มาพัฒนา
ตนเอง และหน่วยงาน 

ครูและบุคลากรทางการศึกษานำ
ความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเอง และ
หน่วยงาน ร้อยละ 80 

พัฒนาศักยภาพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

9 1. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ความความ

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีความรู้ความความเข้าใจในการ

โครงการส่งเสริมการขอมีขอเลื่อน
วิทยฐานะของข้าราชการครู   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
เข้าใจในการทำข้อตกลงการพัฒนา
งาน 
2. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ในการใช้
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ทำข้อตกลงการพัฒนางาน ร้อย
ละ100 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
ในการใช้ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ร้อยละ
100 

10 ร้อยละของลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน
และมีขวัญกำลังใจที่ดี 

ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานเป็นไป
ตามมาตรฐานและมีขวัญกำลังใจ
ที่ดรี้อยละ 90 

โครงการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว 



 
 

กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
1 1. ร้อยละของการบริหารจัดการสื่อ

และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละของครูใช้สื่อและวัสดุ
อุปกรณ์ในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เป็นไปตามค่า
เป้าหมายของโรงเรียน 

1. การบริหารจัดการสื่อและวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพร้อยละ
90 
2. ครูใช้สื่อและวัสดุอุปกรณ์ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 90 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
เป็นไปตามค่าเป้าหมายของโรงเรียน
ร้อยละ 80 

โครงการจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์
การเรียนการสอนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่ม
สาระฯ 

2 1. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับการนิเทศการ
สอนและPLC 
2. ร้อยละนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นตามเป้าหมาย 
ที่โรงเรียนกำหนด 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการนิเทศการสอนและPLC 
ร้อยละ 70 
2. นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นตามเป้าหมาย ที่โรงเรียน
กำหนด ร้อยละ 70 

โครงการพัฒนาระบบนิเทศการ
เรียนการสอนและ PLC 

3 กิจกรรมรักการอ่าน 
1. ร้อยละของนักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาหมั่นศึกษา
หาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
2. ร้อยละของนักเรียนอ่าน ดู ฟัง 
จากทรัพยากรสารสนเทศและสื่อที่
หลากหลาย 
3. ร้อยละของนักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กิจกรรมตอบปัญหาน่ารู้ 

กิจกรรมรักการอ่าน 
1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาหมั่นศึกษาหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ร้อยละ 80 
2. นักเรียนอ่าน ดู ฟัง จากทรัพยากร
สารสนเทศและสื่อที่หลากหลาย   
ร้อยละ 80 
3. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ร้อยละ 80 
กิจกรรมตอบปัญหาน่ารู้ 

โครงการส่งเสริมการอ่าน 



 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
1. ร้อยละของนักเรียนเกิดความ
กระตือรือร้น สนใจ ค้นคว้าหา
ความรู้อย่างสม่ำเสมอ  
2. ร้อยละของนักเรียนแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเองและพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. ร้อยละของนักเรียนนำความรู้
จากการอ่านใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
กิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์
ห้องสมุด 
1. ร้อยละของห้องสมุดได้
ประชาสัมพันธ์งานและบริการต่าง 
ๆ  
2. ร้อยละของนักเรียนแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้
ที่สำคัญ คือ ห้องสมุด 
3. ร้อยละของนักเรียนแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้และฝึกทักษะ 
ทางวิชาการจากประสบการณ์จริง 
กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ 
1. ร้อยละของนักเรียนจัดเก็บ
หนังสือและวัสดุสารสนเทศภายใน
ห้องสมุดได้อย่างถูกต้อง 
2. ร้อยละของนักเรียนเป็นผู้นำใน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
3. ร้อยละของนักเรียนมีจิต
สาธารณะในการบริการชุมชน 
เพ่ือสร้างสังคมแห่งการอ่าน 
กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดเพ่ือการ
เรียนรู้ 
1. ร้อยละของห้องสมุดได้รับการ

1. นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น 
สนใจ ค้นคว้าหาความรู้อย่าง
สม่ำเสมอ ร้อยละ 80 
2. นักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเองและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ร้อยละ 80 
3. นักเรียนนำความรู้จากการอ่านใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
เหมาะสม ร้อยละ 80 
กิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด 
1. ห้องสมุดได้ประชาสัมพันธ์งาน
และบริการต่าง ๆ ร้อยละ 80 
2. นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ คือ 
ห้องสมุด ร้อยละ 80 
3. นักเรียนแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
และฝึกทักษะทางวิชาการจาก
ประสบการณ์จริง ร้อยละ 80 
กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ 
1. นักเรียนจัดเก็บหนังสือและวัสดุ
สารสนเทศภายในห้องสมุดได้อย่าง
ถูกต้อง ร้อยละ 80 
2. นักเรียนเป็นผู้นำในกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน ร้อยละ 80 
3. นักเรียนมีจิตสาธารณะในการ
บริการชุมชน   
เพ่ือสร้างสังคมแห่งการอ่าน 
ร้อยละ 80 
กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดเพ่ือการ
เรียนรู้ 
1. ห้องสมุดได้รับการปรับปรุงและ



 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
ปรับปรุงและพัฒนาให้พร้อมใช้งาน
และเอ้ือต่อการเรียนรู้  
2. ร้อยละของห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้สำหรับนักเรียน ครู  
และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ร้อยละของผู้ใช้บริการเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศและได้รับ
ประโยชน์จากการศึกษาความรู้เพิ่ม
มากขึ้น 

พัฒนาให้พร้อมใช้งานและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ร้อยละ 80 
2. ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับ
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ 80 
3. ผู้ใช้บริการเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศและได้รับประโยชน์จาก
การศึกษาความรู้เพ่ิมมากขึ้น  ร้อย
ละ 80 

4 1. ร้อยละของนักเรียน ครู
ผู้ปกครอง ร่วมกันกำหนด
มาตรฐานสถานศึกษา 
2. ร้อยละของนักเรียน ครู
คณะกรรมการสถานศึกษาจัดทำ
และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 
3. ร้อยละของสถานศึกษามีการ
จัดทำสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ 
4. ร้อยละของสถานศึกษามีการ
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในและนำผลการประเมินมา
พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ 
5. ร้อยละของสถานศึกษามีการ
จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในอย่างเป็นระบบ 
6. ร้อยละของสถานศึกษา
ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษากำหนด 

1. นักเรียน ครูผู้ปกครอง ร่วมกัน
กำหนดมาตรฐานสถานศึกษา  ร้อย
ละ 70 
2. นักเรียน ครูคณะกรรมการ
สถานศึกษาจัดทำและดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการมุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ร้อยละ 70 
3. สถานศึกษามีการจัดทำ
สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ ร้อยละ 70 
4. สถานศึกษามีการตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายในและนำผล
การประเมินมาพัฒนาตนเองอย่าง
เป็นระบบ ร้อยละ 70 
5. สถานศึกษามีการจัดทำรายงาน
การประเมินคุณภาพภายในอย่างเป็น
ระบบ ร้อยละ 70 
6. สถานศึกษาดำเนินการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษากำหนด ร้อยละ 70 

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 



 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม     

ที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2565 ของโรงเรียน 

โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุใน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
2565 ของโรงเรียน ร้อยละ100 

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 

6 1. ร้อยละของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีบทบาท
หน้าที่ และสามารถร่วมกันพัฒนา
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละของนักเรียนได้รับ
สวัสดิการด้าน การศึกษาท่ัวถึง
พอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
3. ร้อยละของโรงเรียนมีเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและ
กิจกรรมที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์
เป็นปัจจุบันมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลายสามารถเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียน ชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ 
4. ร้อยละของโรงเรียนมีระบบงาน
รับนักเรียนที่ เป็นระบบ และ
สามารถเข้าถึงนักเรียน ผู้ปกครอง 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สะดวก และ
มีประสิทธิภาพ 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีบทบาทหน้าที่ และสามารถ
ร่วมกันพัฒนาการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพร้อยละ70 
2. นักเรียนได้รับสวัสดิการด้าน 
การศึกษาท่ัวถึงพอเพียงและมี
ประสิทธิภาพร้อยละ70 
3. โรงเรียนมีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่ทันสมัย 
ทันต่อเหตุการณ์เป็นปัจจุบันมีสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายสามารถ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน 
ชุมชนและหน่วยงานต่างๆร้อยละ70 
4. โรงเรียนมีระบบงานรับนักเรียนที่ 
เป็นระบบ และสามารถเข้าถึง
นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง สะดวก และมี
ประสิทธิภาพร้อยละ70 

โครงการสารสัมพันธ์ชุมชนและ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

7 1. ร้อยละของโรงเรียนมีการพัฒนา
ระบบเอกสารได้เป็นปัจจุบัน  
2. ร้อยละของการรับ – โต้ตอบ
หนังสือราชการของโรงเรียนเป็นไป
อย่างมี ประสิทธิภาพ  
3. ร้อยละของการจัดเก็บเอกสาร
ของทางราชการเป็นระบบ ง่ายต่อ
การค้นหา 

1. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบ
เอกสารได้เป็นปัจจุบัน ร้อยละ100 
 2. การรับ – โต้ตอบหนังสือราชการ
ของโรงเรียนเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ ร้อยละ100 
3. การจัดเก็บเอกสารของทาง
ราชการเป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหา
ร้อยละ85 

โครงการธุรการ 

 



 
 

ส่วนที่ 3 
สรุปงาน/โครงการความสอดคล้องและรายละเอียดงาน/โครงการ 

 การแสดงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียนได้ดำเนินการมีความสัมพันธ์ สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานพื้นที่การศึกษา โรงเรียน และมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ดังตาราง 
งาน/โครงการ/กิจกรรม และความสอดคล้อง  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สอด 

คล้องกับ
นโยบาย 
สพฐ.ที่ 

สอด 

คล้องกับ
กลยุทธ์ 
สพม.ที่ 

สอด 

คล้องกับ
กลยุทธ์ 
โรงเรียน

ที ่

มาตรฐาน
การศึกษา
สมศ. ที่ 

จุดเน้น  

สพม. ที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ด3(ข1,2) ข2 ข1,2 ด1 จน1 
นางเนตรนารี  สุจริต

จันทร์ 
2 โครงการพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษา 
ด3(ข3) ข2,3,4 ข1,2 ด2 จน1 

นางเนตรนารี  สุจริต
จันทร์ 

3 จัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์การ
สอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ด2(ข2,3,4) 
ด3(ข1,2,3,4) 
ด4(ข1,5,6) 

ข1,2,3, 
4,5 

ข1,2,3,4 ด1,3 จน1,2,3 นางจรรยา  ทองดี 

4 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ
วิจัยในชั้นเรียน 

ด3(ข4) ข5 ข3 ด2 จน2 
นางสาวปริญดา ชอบ

ธรรมดี 
5 โครงการ ส่งเสริมพัฒนา งาน

ทะเบียน งานวัดและประเมินผล 
ด2(ข2) ข2 ข2 ด1 จน1,2 นางนุสรา เฉยแสง 

6 โครงการพัฒนาระบบนิเทศการ
เรียนการสอนและ PLC 

ด3(ข1,4) 
ด4(ข6) 

ข5 ข3,4 ด3 จน2 
นางเนตรนารี สุจริต

จันทร์ 
7 โครงการส่งเสริมการอ่าน ด2(ข2) 

ด3(ข1,2,4) 
ด4(ข1) 

ข1,2,3,4 ข1,2,3,4 ด1 จน1,2,3 นางจรรยา  ทองดี 

8 โครงการส่งเสริมงานแนะแนว ด2(ข2) 
ด3(ข1) 

ข1,3,4 ข1 ด1 จน1 นางวิไล  สำราญดี 

9 โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ด4(ข6) 
ข1,2,3, 

4,5 
ข1,2,3,4 ด2 จน1,2,3 

นางสาววิลาวัลย์ 
ช่วยบุญ 



 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สอด 

คล้องกับ
นโยบาย 
สพฐ.ที่ 

สอด 

คล้องกับ
กลยุทธ์ 
สพม.ที่ 

สอด 

คล้องกับ
กลยุทธ์ 
โรงเรียน

ที ่

มาตรฐาน
การศึกษา
สมศ. ที่ 

จุดเน้น  

สพม. ที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

10 โครงการขับเคลื่อนนโยบาย 
สพฐ. สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 

ด3 ข3 ข1,2 ด1 จน1,2,3 นางสาวปภาวิไล ชลอวงษ ์

11 โครงการเรียนฟรี 15 ปี ด2(ข2) ข2 ข2 ด2 จน3 นางสาวอมรรัตน์ สกุลด่าน 

12 โครงการจ้างครูผู้สอนและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ด3(ข5) ข2 ข2 ด2 จน2 นายนรายุทธ  ลาโพธิ ์

13 โครงการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ด3(ข1) ข2 ข1 ด1 จน1 นายมนัสชัย  สีสด 

14 โครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการฝ่ายบริหารงบประมาณ 

ด4(ข1) ข4 ข2 ด2 จน1 
นางสาวอมรรัตน์  สกุลด่าน 

15 โครงการจัดทำแผนปฎิบัติการ
ประจำปี 

ด3(ข1) ข7 ข4 ด2 จน1 
นางวัชราภรณ์  ศรีหงษ ์

16 โครงการอบรมขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC   

ด3(ข4) ข3 ข3 ด2 จน2 นางสาววิลาวัลย ์ ชว่ยบญุ 

17 โครงการสร้างขวัญและกำลังใจ
ครู    

ด3(ข4) ข5 ข3 ด2 จน2 นางสาวรัตนาภรณ์ บวัทอง 

18 โครงการพัฒนาศักยภาพของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

ด3(ข4) ข5 ข3 ด2 จน2 นางสาวอรลักษณ์  ธปูบูชา
กรณ์ 

19 โครงการส่งเสริมการขอมีขอ
เลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการ
ครู   

ด3(ข4) ข5 ข3 ด2 จน2 นางสาววิลาวัลย ์ ชว่ยบญุ 

20 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
อาคารสถานที่ 

ด4 ข3 ข2 ด2 จน3 นางสาวปริญดา  ชอบธรรม
ดี 

21 โครงการป้องกันส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน 

ด1 ข2 ข2 ด1 จน1 นางสาวปภาวิไล ชลอวงษ ์

22 โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

ด2(ข3) ข1 ข1 ด1 จน1 นางสาวอรลักษณ์ ธูปบูชา
กรณ์ 



 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สอด 

คล้องกับ
นโยบาย 
สพฐ.ที่ 

สอด 

คล้องกับ
กลยุทธ์ 
สพม.ที่ 

สอด 

คล้องกับ
กลยุทธ์ 
โรงเรียน

ที ่

มาตรฐาน
การศึกษา
สมศ. ที่ 

จุดเน้น  

สพม. ที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

23 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข 

ด1 ข1 ข2 ด2 จน1 นายมนัสชัย สีสด 

24 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย ด1 ข6 ข1 ด1 จน1 นางสาวอรลักษณ์ ธูปบูชา
กรณ์ 

25 โครงการสหกรณ์โรงเรียน ด2 ข1 ข2 ด1 จน1 
นางปนัดดา สีวะรม 

26 โครงการยานยนต์ ด4(ข1) ข2 ข2 ด2 จน2 
นางสาวปริญดา ชอบธรรมดี 

27 โครงการสารสัมพันธ์ชุมชนและ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

ด2(ข2) ข4,7 ข2,4 ด2 จน3 
นางสาวอมรรัตน์  สกุลด่าน 

28 โครงการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
ด1 ข4 ข3 ด2 

จน3(ข
5,7) 

นางสาวอมรรัตน์  สกุลด่าน 

29 โครงการธุรการ ด3(ข4) ข3 ข4 ด2 จน3 นางฐิติยา  วิหารธรรมเม 

30 โครงการระบบสาธารณูปโภค
ภายในโรงเรียน ด4(ข1) ข2 ข2 ด2 จน1,3 นางสาวอมรรัตน์  สกุลด่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่ 4 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1.  โครงการฝ่ายบริหารงานวิชาการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางเนตรนารี  สุจริตจันทร์ 
2 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา นางเนตรนารี  สุจริตจันทร์ 
3 จัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์การสอนเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นางจรรยา  ทองดี 

4 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน นางสาวปริญดา ชอบธรรมดี 
5 โครงการ ส่งเสริมพัฒนา งานทะเบียน งานวัดและ

ประเมินผล 
นางนุสรา เฉยแสง 

6 โครงการพัฒนาระบบนิเทศการเรียนการสอนและ PLC นางเนตรนารี สุจริตจันทร์ 
7 โครงการส่งเสริมการอ่าน นางจรรยา  ทองดี 
8 โครงการส่งเสริมงานแนะแนว นางวิไล  สำราญดี 
9 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา นางสาววิลาวัลย์ ชว่ยบุญ 
10 โครงการขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง นางเนตรนารี สุจริตจันทร์ 
11 โครงการเรียนฟรี 15 ปี นางสาวอมรรัตน์ สกุลด่าน 
12 โครงการจ้างครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ

ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
นางเนตรนารี สุจริตจันทร์ 

13 โครงการกีฬาเพ่ือสุขภาพ นายมนัสชัย  สีสด 
รวม 13 โครงการ 



 
 

โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ผู้รับผิดชอบ  นางเนตรนารี  สุจริตจันทร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่ √  โครงการต่อเนื่อง        
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
  ( ) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

( √) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนแม่บทย่อย 12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

 เป้าหมาย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา   
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา   
ประเด็นปฏิรูป เรื่อง 5) การจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ   

ของคนไทยทุกช่วงวัย 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะการเรียนรู้ 

และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วนเป็นคนดีมีวินัยมีความรักใน
สถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง 
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีติจิทอล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถ  ในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 

สอดคล้องกับกลยุทธ์  สพม. 5  ข้อที่  2. สนับสนุนกระบวนการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสามารถ
แข่งขันกับนานาชาติได้ 

กลยุทธ์ โรงเรียน   1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
       2. การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและได้รับโอกาส 

ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มาตรฐาน สมศ. ด้านที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
          จุดเน้น สพม. จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน นักเรียนดัง (High Quality Students : HQS) 



 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาในปัจจุบันของกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีพัฒนาการครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
รวมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม การรู้จักและพ่ึงตนเอง การมีทักษะในการประกอบอาชีพ รวมถึงการส่งเสริม
สนับสนุนสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน มีความม่ันใจกล้าแสดงออกและเป็นเยาวชนที่ดีของสังคม ดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความเป็นเลิศทาง วิชาการ มีทักษะชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้       ที่ตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   
2.  วัตถุประสงค์ 
 กิจกรรมทัศนศึกษา 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  
2. เพ่ือพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง 

  3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน  
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีต้านยาเสพติด 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนวิชาลูกเสือ – เนตรนารีครบตามกระบวนการของหลักสูตร 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีระเบียบวินัย ฝึกความอดทน เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และ
ป้องกัน    
    ตัวเองให้ห่างไกลยาเสพติด 

  3. เพ่ือให้นักเรียนได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น 
  4. เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมกันส่งเสริมปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น 
 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับนักเรียน 

1. เพ่ือส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์และ Internet ในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนและการ
บริหาร 

   จัดการ 
2. เพ่ือพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้ ICT ให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนานักเรียน 
   อย่างเต็มตามศักยภาพ 
3. เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรได้ใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้ ICT ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
   และสถานที่ทำงาน 
4. เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรมีคอมพิวเตอร์ Internet ไว้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
   1. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักรู้และเข้าใจ ช่วยสร้างกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผล ซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในการทำความดี  



 
 

  2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนประพฤติดี เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
 3. เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางพระพุทธศาสนา 

4. เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์แก่นักเรียน 
 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  1. เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเต็มตามศักยภาพ   
  2. เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรู้ความสามารถในรูปแบบและวิธีการ 
ต่าง ๆทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
กิจกรรมวันสำคัญ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (วันสำคัญของชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์) 
 1. เพ่ือให้นักเรียน และบุคลากรทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ  
 2. เพื่อให้ผู้เรียน และบุคลากร ได้เรียนรู้ ตระหนัก เห็นความสำคัญของวันสำคัญต่างๆ ของชาติ  
 3. เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีงาม 

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์(กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ             
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) 
     1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ 
         เพ่ิมข้ึน 
     2. เพ่ือให้นักเรียนร้อยละ 65 ได้รับการพัฒนาและมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ 
         คณิตศาสตร์ 

                3. เพ่ือให้นักเรียนร้อยละ 65 มีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะทางวิทยาศาสตร์และ 
          เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์เพ่ิมข้ึน และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับมาเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ 
          ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 

 กิจกรรมวันคริสต์มาส (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) 
      1. เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวัฒนธรรมของผู้เป็นเจ้าของภาษาให้กับนักเรียน 

      2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีความสนุกสนาน และมีความกล้าแสดงออก 

 วันภาษาไทยแห่งชาติ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 
       1. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ผู้ทรงเป็น
นักปราชญ์และนักภาษาไทยรวมทั้งเพ่ือน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระองค์ท่ีได้ทรงแสดงความ 
ห่วงใยและพระราชทานแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษาไทย 
         2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางภาษาไทยแก่นักเรียนตามศักยภาพ 
        3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนร่วมครู และบุคลากรทางการศึกษาอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 



 
 

 วันไหว้ครู (งานแนะแนว) 
 1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความกตัญญูต่อครู และส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อผู้เรียน 
 2. เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญถึงค่านิยมที่ดีงามของชาติ  

เทศกาลปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ (งานกิจกรรมนักเรียน) 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง เพื่อน พ่ี น้อง และครู 

      2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ 
      3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสการแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆตามวัยที่เหมาะสม 

       4. เพ่ือเป็นขวัญและกาลังใจกับเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ 
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 (Covid – 19) 
     1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่เหมาะสม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
         ไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) 

      2. เพ่ือให้โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม มีการจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน 
     3. เพ่ือมีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมในสถานการณ์โควิด-19 

        กิจกรรมส่งเสริมทักษะผู้ประกอบการและทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 
      1. เพ่ือส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักเรียน 

       2. เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้แก่นักเรียน 
       3. เพ่ือบูรณาการความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ในการเป็นผู้ประกอบการ 
         กิจกรรมส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
         1. เพ่ือให้เกิดแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 
         2. เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำมาใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
                3. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทุกคนเรียนรู้แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
นำมาใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
                4. เพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียน ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา 
3.  เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

      1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมทางวิชาการ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21  
             2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามหลักสูตรสถานศึกษา 
             3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์และสำนึกในความเป็นไทย 
             4. นักเรียนมีทักษะการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  



 
 

ด้านคุณภาพ 

             1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
   2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์และสำนึกในความเป็นไทย 
   4. ร้อยละ 80 ของทักษะการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. ปฏิทินการปฏิบัติ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมทัศนศึกษา 
1.1 ขั้นวางแผน(P) 
 - วางแผนเสนออนุมัติโครงการ 
1.2 ขั้นดำเนินกิจกรรม  (D) 
 - แต่งตั้งคณะทำงาน 
 - ดำเนินงานตามแผนงาน 
 1.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินโครงการ  (C) 
  - สรุปโครงการ 
 1.4 ขั้นปรับปรุง(A) 
  - ประเมินผลและรายงานผลการดำเนิน   
  โครงการ 

 
1 ตุลาคม 2564 –  
30 กันยายน 2565 

 
นางเนตรนารี   
สุจริตจันทร์ 

2 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี
ต้านยาเสพติด 
2.1 ขั้นวางแผน (P)  
 - เสนอโครงการ 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 - ประชุมวางแผน 
2.2 ขั้นดำเนินกิจกรรม (D) 
 - เตรียมความพร้อมลูกเสือเนตรนารี 
 - ดำเนินการตามแผนจัดการจากอยู่ 
    ค่ายพักแรม 
2.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินโครงการ (C) 
 - นิเทศติดตามผล 
2.4 ขั้นปรับปรุง (A) 
 - สรุปผลและประเมินผล 
 - นำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์ปัญหา 
    อุปสรรคการทำงานเพ่ือพัฒนาและ  
    ปรับปรุงงานต่อไป 
 - จัดทำเอกสารสรุปการดำเนินงานเสนอต่อ 
       ผู้บังคับบัญชา 

 
 
 
ม.ค. 65 
ม.ค. 65 
ม.ค. 65 
 
 
 

ก.พ.65 
 

ก.พ.65 
 
 
 

มี.ค. 65 
 
 
 

มี.ค. 65 

 
นางปนัดดา  สีวะรม 
 



 
 

 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3 3.1 วางแผนการดำเนินการ การประมาณ

การ หาแหล่งข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการใช้   
   คอมพิวเตอร์ Internet   (P) 
3.2 ดำเนินการจัดหา จัดทำ รวมถึง
ปรับปรุง แหล่งสืบค้น และการบริการ 
Internet สำหรับนักเรียนและ บุคลากร 
เพ่ือให้มคีวามพร้อมใช้สำหรับการเรียน
และการบริหารจัดการ (D) 
3.3 วิเคราะห์ และประเมินผลการ
ดำเนินการ (C) 
3.4 ตรวจสอบผลการปฏิบัติกิจกรรม (A) 
-    สรุป (A) 

1 ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565 
 
 

นางวิไล  สำราญดี 

4 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
4.1 ขั้นวางแผน (P) 
  - ประชุมปรึกษากำหนดกิจกรรม 
  - สำรวจวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการ 
4.2 ขั้นดำเนินกิจกรรม (D) 
  - แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบใน 
    การดำเนินงานตามโครงการ 
  - ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามกำหนด
ระยะเวลาตามระเบียบของทางราชการ 
  - ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
4.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินโครงการ 
(C) 
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ 
  - ตรวจเช็คยอดนักเรียนและความ
เรียบร้อยอ่ืน ๆ 
 - ประเมินผลการดำเนินการด้วย 
   แบบสอบถาม 

1 ตุลาคม 2564 – 
30 กันยายน 2565 

 
 
 

นางวิไล  สำราญดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4 4.4 ขั้นปรับปรุง (A) 

 - วิเคราะห์ผลการประเมินและสรุปผล    
    การประเมิน 
 - นำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์ปัญหา 
   อุปสรรคการทำงานเพื่อพัฒนาและ 
   ปรับปรุงงานต่อไป 
 - จัดทำเอกสารสรุปการดำเนินงานเสนอ
ต่อผู้บังคับบัญชา 

  

5 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
5.1 ขั้นวางแผน (P) 
 - ประชุมวางแผนเสนอโครงการ 
5.2 ขั้นดำเนินกิจกรรม (D) 
 - ดำเนินการตามปฏิทินกิจกรรม 
5.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินโครงการ 
(C) 
 - สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
5.4 ขั้นปรับปรุง (A) 
- นำข้อเสนอแนะปรับปรุงในครั้งต่อไป 

1 ตุลาคม 2564 – 
30 กันยายน 2565 

 

นางเนตรนารี   
สุจริตจันทร์ 

6 
6.1 

กิจกรรมวันสำคัญ 
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ
บพิตร 
- วางแผนกำหนดกิจกรรม (P) 
- ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเตรียม

กิจกรรม (P) 
- ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการที่

วางแผน(D)  
- ประเมินผลกิจกรรม (C) 
- ตรวจสอบผลการปฏิบัติกิจกรรม (A) 
-    สรุป (A) 

 
1-30 ตุลาคม 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 



 
 ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

6.2 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
- วางแผนกำหนดกิจกรรม (P) 
- ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเตรียม

กิจกรรม (P) 
- ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการที่

วางแผน(D)  
- ประเมินผลกิจกรรม (C) 
- ตรวจสอบผลการปฏิบัติกิจกรรม (A) 
-    สรุป (A) 

29 พฤศจิกายน –9 
ธันวาคม 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6.3 กิจกรรมวันคริสต์มาส 
- ประชุมแต่งตั้งคณะทำงาน/มอบหมาย
งานทำตามหน้าที/่ประชาสัมพันธ์การ
ประกวดต่างๆ(P) 
-  ดำเนินการจัดซื้อวัสดุตามงบประมาณ/ 
  จัดประกวดกิจกรรมวันคริสต์มาส/ 
  จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส (D) 
- ประเมินความสำเร็จของกิจกรรม/
ประเมินความพึงพอใจ(C) 
- รวบรวมปัญหาและอุปสรรค/เสนอ
แนวทางปรับปรุง แก้ไข(A) 

1 พฤศจิกายน 2564 –  
11 มกราคม 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

6.4 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็ก
แห่งชาติ 
- วางแผนกำหนดกิจกรรม (P) 
- ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเตรียม

กิจกรรม (P) 
- ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการที่

วางแผน(D)  
- ประเมินผลกิจกรรม (C) 
- ตรวจสอบผลการปฏิบัติกิจกรรม (A) 
-    สรุป (A) 

29 ธันวาคม 2564 
–10 มกราคม 2565 

งานกิจกรรมนักเรียน 



 
 

 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

6.5 กิจกรรมสัปดาห์สร้างจิตสำนึกรำลึก
วีรกรรมชาวบ้านบางระจัน 
- วางแผนกำหนดกิจกรรม (P) 
- ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือเตรียม
กิจกรรม (P) 
- ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการที่
วางแผน(D)  
- ประเมินผลกิจกรรม (C) 
- ตรวจสอบผลการปฏิบัติกิจกรรม (A) 
- สรุป (A) 

24 มกราคม – 20
กุมภาพันธ์ 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6.6 กิจกรรมวันมาฆบูชา 
- วางแผนกำหนดกิจกรรม (P) 
- ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือเตรียม
กิจกรรม (P) 
- ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการที่
วางแผน(D)  
- ประเมินผลกิจกรรม (C) 
- ตรวจสอบผลการปฏิบัติกิจกรรม (A) 
- สรุป (A) 

14-21 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6.7 กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
- วางแผนกำหนดกิจกรรม (P) 
- ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือเตรียม
กิจกรรม (P) 
- ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการที่
วางแผน(D)  
- ประเมินผลกิจกรรม (C) 
- ตรวจสอบผลการปฏิบัติกิจกรรม (A) 
-    สรุป (A) 

9-20 พฤษภาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 
 



 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
6.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินี 
- วางแผนกำหนดกิจกรรม (P) 
- ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเตรียม

กิจกรรม (P) 
- ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการที่

วางแผน(D)  
- ประเมินผลกิจกรรม (C) 
- ตรวจสอบผลการปฏิบัติกิจกรรม (A) 
-    สรุป (A) 

30 พฤษภาคม -10 
มิถุนายน 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6.9 กิจกรรมวันไหว้ครู 
- วางแผนกำหนดกิจกรรม (P) 
- ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเตรียม

กิจกรรม (P) 
- ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการที่

วางแผน(D)  
- ประเมินผลกิจกรรม (C) 
- ตรวจสอบผลการปฏิบัติกิจกรรม (A) 
-   สรุป (A) 

6-24 มิถุนายน 2565 
 

งานแนะแนว 

6.10 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวัน
เข้าพรรษา 
- วางแผนกำหนดกิจกรรม (P) 
- ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเตรียม

กิจกรรม (P) 
- ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการที่

วางแผน(D)  
- ประเมินผลกิจกรรม (C) 
- ตรวจสอบผลการปฏิบัติกิจกรรม (A) 
-   สรุป (A) 

4-20 กรกฎาคม 2565 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 
 



 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
6.11 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
- วางแผนกำหนดกิจกรรม (P) 
- ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเตรียม

กิจกรรม (P) 
- ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการที่

วางแผน(D)  
- ประเมินผลกิจกรรม (C) 
- ตรวจสอบผลการปฏิบัติกิจกรรม (A) 
-  สรุป (A) 

20-29 กรกฎาคม 2564 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6.12 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
- ประชุมแต่งตั้งคณะทำงาน/มอบหมาย
งานทำตามหน้าที่/ประชาสัมพันธ์การ
ประกวดต่างๆ(P) 
-  ดำเนินการจัดซื้อวัสดุตามงบประมาณ/
จัดประกวดกิจกรรมวันคริสต์มาส/จัด
กิจกรรมวันคริสต์มาส (D) 
- ประเมินความสำเร็จของกิจกรรม/
ประเมินความพึงพอใจ(C) 
- รวบรวมปัญหาและอุปสรรค/เสนอ
แนวทางปรับปรุง แก้ไข(A) 

12 กรกฎาคม - 30 
กันยายน 2565 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

6.13 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่
แห่งชาติ 
- วางแผนกำหนดกิจกรรม (P) 
- ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือเตรียม

กิจกรรม (P) 
- ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการที่วางแผน

(D)  

- ประเมินผลกิจกรรม (C) 
- ตรวจสอบผลการปฏิบัติกิจกรรม (A) 

7สิงหาคม 2565 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 



 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
6.14 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ 
-  ประชุมและวางแผนกิจกรรม/
มอบหมายงานตามหน้าที่/กำหนด
ระยะเวลาดำเนินงาน(P) 
- ขจัดทำบันทึกข้อความขอใช้
งบประมาณ/ 
ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์/จัดเตรียม
กิจกรรม/ดำเนินกิจกรรมตามแผน(D) 
-  ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/
ประเมินความพึงพอใจ(C) 
-  รวบรวมปัญหาและอุปสรรค/เสนอแนะ
แนวทางแก้ไข ปรับปรุง(A) 

1กรกฎาคม –10 
กันยายน 2565 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและกลุ่ม
สาระคณิตศาสตร์ 

7 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 
19) 
-  วางแผนการดำเนินการ การประมาณ
การ หาความต้องการเกี่ยวกับ การบริหาร   
 จัดการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน ออกแบบ 
 นวัตกรรมรูปแบบการบริหารจัดการให้มี  
การเรียนการสอนทางไกล(P) 
-  ดำเนินการจัดหา จัดทำ นวัตกรรม 
เอกสารประกอบ การจัดการเรียนการ
สอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) (D) 
- วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินการ    
   (C) 
- ตรวจสอบผลการปฏิบัติกิจกรรม (A) 
-  สรุป (A) 

1 ตุลาคม 2564 –  
30 กันยายน 2565 

นายนรายุทธ  ลาโพธิ์ 



 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
8 กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมทักษะ

ผู้ประกอบการและทักษะการเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 
ขั้นวางแผน (P) 
- ประชุมคณะทำงาน 
- จัดทำโครงการ/กำหนดปฏิทิน/เสนอขอ 
  อนุมัติโครงการ 
ขั้นดำเนินกิจกรรม (D) 
-  ประชุมคณะครูทั้งโรงเรียน 
-  จัดแต่งตั้งคณะทำงานแต่ละด้าน 
-  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
-  ปรับปรุงสถานที่ท่ีใช้ในการทำกิจกรรม 
-  อบรมความรู้ให้แก่นักเรียนในเรื่องการ
เป็นผู้ประกอบการ 
-  จัดทำกิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ผู้ประกอบการและทักษะการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 
ขั้นตรวจสอบและประเมินโครงการ (C) 
-  กำกับดูแลติดตาม 
-  นิเทศและอำนวยความสะดวก 
-  ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 
-  รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
ขั้นปรับปรุง ( A ) 
-  รับข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนว
ทางการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมต่อไป 

1 ตุลาคม 2564 –  
30 กันยายน 2565 

นางสาวปภาวิไล ชลอ
วงษ ์

9 -  วางแผนการจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนา 
และส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของ  
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ครู และนักเรียน (P) 
-  กำหนดกิจกรรม และนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ห้องเรียน (D) 
-  ดำเนินการจัดทำฐานการเรียนรู้บูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 11 

1 ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565 

นางวิไล  สำราญดี 



 
 

 
5.  กิจกรรมการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมในการดำเนินโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ทัศนศึกษา 31 ตุลคม 2564 – 
30 กันยายน 3565 

 

40,000 นางเนตรนารี            
สุจริตจันทร์ 

2 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตร
นารีต้านยาเสพติด 

 

31 ตุลคม 2564 – 
30 กันยายน 3565 

70,000   นางปนัดดา สีวะรม 

 
 

ฐานการเรียนรู้ (D) 
1) ผักสวนครัว และ สวนสมุนไพร 
        2) อิฐบล็อกจากเศษขยะ 
        3) การออม 
        4) แหล่งเรียนรู้เรื่องขยะ 
        5) ปุ๋ยสูตรพระราชทาน 
        6) ศิลปะ 
        7) ดนตรี        
        8) ห้องเรียนสีเขียว 
        9) กาพย์กลอนสอนใจ        
       10) รวมชาติไทย 
       11) ก้าวไกลสู่สากล-  
- ดำเนินการขับเคลื่อน สถานศึกษา เพ่ือ
รับ 
  การประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน 
  การศึกษา (D) 
- ตรวจสอบ และประเมินโครงการ (C) 
- ตรวจสอบผลการปฏิบัติกิจกรรม (A) 
- สรุป (A) 



 
 

ที ่ กิจกรรมในการดำเนินโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
สำหรับนักเรียน 

31 ตุลคม 2564 – 
30 กันยายน 3565 

50,000 นางวิไล  สำราญดี 

4 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 31 ตุลคม 2564 – 
30 กันยายน 3565 

130,000 
 

นางปนัดดา สีวะรม 

5 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
 

31 ตุลคม 2564 – 
30 กันยายน 3565 

200,000 นางเนตรนารี 
สุจริตจันทร์ 

6 กิจกรรมวันสำคัญ 31 ตุลคม 2564 – 
30 กันยายน 3565 

 

100,000 นางวิไล  สำราญดี 

7 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส โคโรน่า2019 (Covid – 
19) 

31 ตุลคม 2564 – 
30 กันยายน 3565 

100,000 นายนรายุทธ  ลา
โพธิ์ 

8 กิจกรรมส่งเสริมทักษะผู้ประกอบการ
และทักษะการเรียนในศตวรรษท่ี 21 

31 ตุลคม 2564 – 
30 กันยายน 3565 

36,051 นางสาวปภาวิไล  
ชลอวงษ์ 

9 กิจกรรมส่งเสริมหลักปรัชญของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

31 ตุลคม 2564 – 
30 กันยายน 3565 

50,000 นางวิไล  สำราญดี 

รวมงบประมาณ 746,051    
 
 
 
 
 
 



 
 

6. งบประมาณดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 

ประเภทงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

อ่ืนๆ 

1 ทัศนศึกษา - 40,000 - - นางเนตรนารี 
สุจริตจันทร์ 

2 กิจกรรมเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือ - เนตรนารี
ต้านยาเสพติด 

- 70,000   
- - 

นางปนัดดา   
สีวะรม 

3 กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาเทคโนโลยี
สำหรับนักเรียน 

- 50,000 
- - 

นางวิไล  สำราญดี 

4 กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

- 130,000 
 

- - 
นางปนัดดา  
สีวะรม 

5 กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

- 200,000 - - นางเนตรนารี 
สุจริตจันทร์ 

6 กิจกรรมวันสำคัญ - 100,000 - - นางวิไล  สำราญดี 
7 กิจกรรมการจัดการ

เรียนการสอน
ทางไกลใน
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (Covid – 19) 

- 100,000 - - นายนรายุทธ          
ลาโพธิ์ 

8 กิจกรรมส่งเสริม
ทักษะผู้ประกอบการ
และทักษะการเรียน
ในศตวรรษท่ี 21 

- 36,051 - - นางสาวปภาวิไล  
ชลอวงษ์ 

9 กิจกรรมส่งเสริมหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- 50,000 - - นางวิไล  สำราญดี 



 
 

7. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs)    
1. นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเองให้มี
ความรู้ความสามารถ มีทักษะด้าน
วิชาการ วิชาชีพ และทักษะใน
ศตวรรษ ที่ 21 

ร้อยละ 70 ประเมินการจัดกิจกรรม แบบประเมินการ
จัดกิจกรรม 

2. นักเรียนได้แสดงความสามารถของ
ตนเองตามความถนัดและเต็ม
ศักยภาพ  

ร้อยละ 70 ประเมินการจัดกิจกรรม แบบประเมินการ
จัดกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1. ร้อยละของผู้เรียนได้มีโอกาส
แสดงออกถึงความรู้ความสามารถใน
รูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 

ร้อยละ 70 ประเมิน แบบประเมิน 

2. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการ 

ร้อยละ 80 สรุปกิจกรรม แบบสรุป
กิจกรรม 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
           1) นักเรียนไดแ้สดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 

2) นักเรียนที่มีความสามารถได้มีโอกาสแสดงความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนในการ
แข่งขัน 

   ทักษะต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
3) ครูและนักเรียนมีการค้นคว้าหาความรู้ด้านวิชาการอยู่เสมอ 
4.) ครูและนักเรียนมีหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

      
 
 
 



 
 

 ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ       ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบ
โครงการ 
                   (นางเนตรนารี  สุจริตจันทร์ )    (นางเนตรนารี  สุจริตจันทร์) 
             ครู                    หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                         (นายเรวัฒน์  พรหมสะโร) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดการใช้ทรัพยากร 
กิจกรรม ทัศนศึกษา     งาน พัฒนากระบวนการเรียน 
ผู้รับผิดชอบ นางเนตรนารี  สุจริตจันทร์    ฝ่าย ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

จำนวน
เงิน

(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

1 ค่าเหมายานพาหนะ   32,000  32,000     
2 ค่าอาหารสำหรับนักเรียน 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

  8,000  8,000  
   

รวม 40,000  40,000     
 
 
 

รายละเอียดการใช้ทรัพยากร 
กจิกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีต้านยาเสพติด งาน  วิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ  นางปนัดดา  สีวะรม                     ฝ่าย  บริหารงานวิชาการ 
 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน
(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ตอบแทน ใช้
สอย 

วัสดุ 

1 ค่าวิทยากร    25,000      
2 ค่าใช้จ่ายที่พักและอาหาร     40,000     
3 ค่าเช่ายานพาหนะเดินทาง     5,000     

รวม 70,000 
 

 
 
 
 



 
 

รายละเอียดการใช้ทรัพยากร 

กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวิไล  สำราญดี 

 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

จำนวน
เงิน

(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

1 ค่าบริการ Internet ตลอด
ปีงบประมาณ 2565 

  30000 
 30000 

 
  

 

2 ปรับปรุงห้องเรียน เพ่ือการ
เรียนรู้ด้าน ICT และการ
สืบค้นข้อมูล 

  15000 
 

15000  
  

 

3 ปรับปรุงข้อมูลเพ่ือการ
บริการนักเรียน และ
บุคลากรด้าน ICT  

  5000 
  

5000 
  

 

 รวม 50,000  45000 5000    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดการใช้ทรัพยากรกิจกรรม 
กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม     งาน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ผู้รับผิดชอบ นางปนัดดา สีวะรม        ฝ่าย บริหารงานวิชาการ 
 

 
 
 

 

 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

1 กิจกรรมค่ายยุวชนคน
คุณธรรม 
- ค่าอาหารว่างในการเข้าค่ายฯ 
- กระดาษถ่ายเอกสาร A4ขาว 
- ป้ายไวนิลการเข้าค่าย 
  ตามโครงการ ขนาด  
  100 × 200 ม. 

 
 

2 มื้อ 
2 รีม 

1 หน่วย 

 
 

20 
90 

1,200 
 

 
 

14,000 
180 

1,200 
 

 
 
- 
- 
- 

 
 

14,000 
- 
- 

 
 
- 

180 
1,200 

 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

2  
 
 

กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่
ห้องเรียน 
- กระดาษปกสี 
- กระดาษถ่ายเอกสาร A4ขาว 

 
 

3 รีม 
2 รีม 

 

 
 

100 
90 
 

 
 

300 
180 

 

 
 
- 
- 
 

 
 
- 
- 
 

 
 

300 
180 

 
 
- 
- 

 
 

- 
- 

 
 

- 
- 
 

3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนและ 
เชิดชูนักเรียนดีมีคุณธรรม 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ค่าป้ายไวนิล 
- ค่าอาหารกลางวัน  
- ค่าอาหารว่าง,      
  เครื่องดื่ม 

 
 

2 คน 
1 หน่วย 
1 มื้อ 
2 มื้อ 

 
 

 
 

1,000 
1,200 

50 
25 
 
 

 
 

2,000 
1,200 
17,500 
17,500 

 

 
 
- 
- 
- 
 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

2,000 

- 
- 
- 

 
 
- 
- 

17,500 
17,500 

 

 
 
- 

1,200 
- 
- 

รวม 15,860 38,200 



 
 

รายละเอียดการใช้ทรัพยากร 
กิจกรรม สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์สำนักในความเป็นไทย งาน ส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม 
ผู้รับผิดชอบ นางปนัดดา  สีวะรม                             ฝ่าย บริหารงานวิชาการ 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

จำนวน
เงิน

(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

1 กิจกรรมตักบาตรทำบุญใน
วันพฤหัสบดีทุกต้นเดือน 
-ปัจจัยถวายพระ 
-อุปกรณ์ต่างๆ ในพิธีทำบุญ 

 
 
- 

- 

 
 
- 

- 

 
 
- 

- 

 
 
- 

- 

 
 
- 

- 

 
 
- 

- 

 
 
- 

- 

 
 
- 

- 

 
 
- 

- 
2 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม

จริยธรรม 
- ค่าอาหารในการเข้าค่าย 
- ค่าอาหารว่าง 
- ค่าตอบแทนพระวิทยากร 
- กระดาษโรเนียว A4 ขาว 
- กระดาษเกียรติบัตร 
- กระดาษปรู๊ฟ 
- กาวลาเท็กซ์ 
- ปากกาเคมีตราม้า 
- สายสิญจน์สำเร็จรูป 
- ธูปเทียนแพ 

 
 

4 มื้อ 
4 มื้อ 
2 รูป 
3 รีม 
2 รีม 
1 โหล 
2 ขวด 
1 โหล 

300 เส้น 
2 ชุด 

 
 

25 
20 

2,000 
70 
110 
50 
50 
120 
50 
100 

 
 

35,000 
28,000 
4,000 
210 
220 
50 
100 
120 
150 

200 

 
 
- 
- 

4,00
0 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

35,000 
28,000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
 
- 

210 
220 
50 
100 
120 
150 
200 

 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 

 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 

 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
3 กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้มี

คุณธรรมดีเด่นตามค่านิยม
ที่พึงประสงค์ 
- กระดาษเกียรติบัตร 
- กระดาษถ่ายเอกสาร 
  A4 ขาว 

 
 
 

2 รีม 
1 รีม 

 
 
 

100 
90 

 
 
 

200 
90 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

200 
90 

 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 

- 

 รวม 68,340    
 

 



 
 

รายละเอียดการใช้ทรัพยากร 
กิจกรรม สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม           งาน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ผู้รับผิดชอบ นางปนัดดา  สีวะรม                             ฝ่าย บริหารงานวิชาการ 
 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

จำนวน
เงิน

(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

1 กระดาษโรเนียว A4 (ขาว)  15 70 1,050   1,050    
2 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 5 110 550   550    
3 ค่าพระวิทยากร 4 500 2,000 2,000      
4 จัดเลี้ยงภัตราหารพระภิกษุ

คุมสอบ 
20 200 4,000 4,000 

 
    

รวม 7,600    
 

รายละเอียดการใช้ทรัพยากร 
กิจกรรม ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ   งาน พัฒนากระบวนการเรียน 
ผู้รับผิดชอบ นางเนตรนารี  สุจริตจันทร์    ฝ่าย ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

จำนวน
เงิน

(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

1 วัสดุการแข่งขัน/ฝึกทักษะ
ทางวิชาการของกลุ่มสาระ  
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

100,000  100,000  100,000  
   

2 ค่าอาหาร ครู/นักเรียนเข้า
ค่ายทักษะวิชาการ 

50,000  50,000  50,000  
   

3 ของรางวัลในการจัด
กิจกรรม 

40,000  40,000  40,000  
   

 วัสดุฝึกกิจกรรมบ้านหลัง
เรียน 

10,000  10,000  10,000  
   

รวม 200,000  200,000     



 
 

รายละเอียดการใช้ทรัพยากรโครงการ 
โครงการฝ่ายบริหารวิชาการ กิจกรรมวันสำคัญ 
งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบ นางวิไล  สำราญดี 
 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

 

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

จำนวน
เงิน

(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

1 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร 

   

  

 

  

 

 วัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดสถานที่   2000   2000    
 วัสดุในการจัดกิจกรรม   500   500    
 รวม   2500   2500    
2 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราชวันชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ 

      

  

 

 วัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดสถานที่   3000   3000    
 ของรางวัล   2000   2000    
 วัสดุในการจัดกิจกรรม   3000   3000    
 รวม   8,000   8,000    
3 กิจกรรมวันคริสต์มาส          
 วัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดสถานที่   2000   2000    
 วัสดุในการจัดกกิจกรรม   1000   1000    
 ของรางวัล   2000   2000    
 รวม   5000   5000    
4 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็ก

แห่งชาติ 
   

  
 

  
 

 วัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดสถานที่   2000   2000    



 
 

 ของรางวัล   7000   7000    
 รวม   9,000   9,000    
5 กิจกรรมสัปดาห์สร้างจิตสำนึก

รำลึกวีรกรรมชาวบ้านบางระจัน 
   

  
 

  
 

 วัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดสถานที่   5000   5000    
 วัสดุในการจัดกิจกรรม   3000   3000    
 วัสดุอุปกรณ์ในการจัดประกวด

แข่งขันต่าง ๆ 
  

3000   3000   
 

 ของรางวัล   4,000   4,000    
 รวม   15000   15000    
6 กิจกรรมวันมาฆบูชา          
 วัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดสถานที่   3000   3000    
 ปัจจัยถวายพระ   2000   2000    
 รวม   5,000   5,000    
7 กิจกรรมวันวิสาขบูชา          
 วัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดสถานที่   3000   3000    
 ปัจจัยถวายพระ   2000   2000    
 รวม   5,000   5,000    
8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรม
ราชินี 

   
  

 
  

 

 วัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดสถานที่   2500   2500    
 วัสดุในการจัดกิจกรรม   2000   2000    
 รวม   4500   4500    
9 กิจกรรมวันไหว้ครู          
 วัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดสถานที่   5000   5000    
 ปัจจัยถวายพระ   2000   2000    
 รวม   7000   7000    
10 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวัน

เข้าพรรษา 
   

  
 

  
 

 วัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดสถานที่   2000   2000    
 วัสดุในการจัดกิจกรรม   5000   5000    



 
 

 ปัจจัยถวายพระ   3000   3000    
 รวม   10000   10000    
11 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
   

  
 

  
 

 วัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดสถานที่   2500   2500    
 วัสดุในการจัดกิจกรรม   3000   3000    
 รวม   5500   5500    
12 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ          
 ไวนิล   1,500   1,500    
 วัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดสถานที่   500   500    
 ของรางวัล   2,800   2,800    
 วัสดุอุปกรณ์การแสดง   1,200   1,200    
 รวม   6,000   6,000    
13 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ 
พระบรมราชินีนาถพระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 

   

  

 

  

 

 วัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดสถานที่   2000   2000    
 วัสดุอุปกรณ์ในการจัดประกวด

แข่งขันต่าง ๆ 
  

2000   2000   
 

 ของรางวัล   3,000   3,000    
 รวม   7000   7000    
14 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ 
   

  
 

  
 

 ไวนิล   2000   2000    
 วัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดสถานที่   2,000   2,000    
 ของรางวัล   4500   4500    
 วัสดุอุปกรณ์การแสดง   2000   2000    
 รวม   10500   10500    
 รวมทั้งสิ้น   100,000   100,000    

 

 



 
 

รายละเอียดการใช้ทรัพยากร 
กิจกรรม กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
   โคโรน่า2019 (Covid – 19)           
ผู้รับผิดชอบ นายนรายุทธ  ลาโพธิ์                             ฝ่าย บริหารงานวิชาการ 
 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

จำนวน
เงิน

(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสด ุ

1 ค่าวัสดุในการจัดทำ 
นวัตกรรม เอกสารประกอบ 
การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 
19) ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

  100,000 

  

100,000    

 รวม   100,000   100,000    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

รายละเอียดการใช้ทรัพยากร 
กิจกรรม กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมทักษะผู้ประกอบการและทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21        
ผู้รับผิดชอบ นางสาวปภาวิไล  ชลอวงษ์                             ฝ่าย บริหารงานวิชาการ 
 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

จำนวนเงิน
(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

1 กระดาษ A4 80 แกรม 1 
ลัง 

1 550 550   550    

2 ค่าจ้างวิทยากร 2 2,500 5,000 5,000      
3 ค่าจ้างการปรับปรุง

สถานที่ 
1 10,000 10,000  10,000     

4 อุปกรณ์ในการปรับปรุง
สถานที่ 

1 10,000 10,000   10,000    

5 เงินลงทุนในการส่งเสริม
ทักษะผู้ประกอบการ 

1 13,001 13,001   13,001    

รวม 36,051 36,051    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายละเอียดการใช้ทรัพยากรโครงการ 

กิจกรรม ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวิไล  สำราญดี 

 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

จำนวน
เงิน

(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

1 กระดาษถ่ายเอกสารA4 3 กล่อง 550 1,650   1,650    
2 กระดาษโรเนียว A4ขาว(36) 30 รีม 80 2,400   2400    
3 กระดาษโรเนียว A4แดง(36) 10 รีม 70 700   700    
4 สติ๊กเกอร์ใสหลังเหลือง 30 แผ่น 450 450   450    
5 กระดาษสี A4 3 รีม 100 300   300    
6 ปากกาไวท์บอร์ด 30 ด้าม 10 300   300    
7 กระดาษบรู๊ฟ 5 โหล 70 350   350    
8 กระดาษสต๊กเกอร์แบบมัน 2 รีม 250 500   500    
9 เข้าเล่มเอกสาร   3000  3000     
10 ดำเนินการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง   40350   40350    
 รวม 50,000  3000 47000    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงการ  พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ  นางเนตรนารี  สุจริตจันทร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่ √  โครงการต่อเนื่อง        
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
  ( ) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

( √) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนแม่บทย่อย : 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง                                   

ในศตวรรษท่ี 21  
เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็น
ของโลก    
          ศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา   

ประเด็นปฏิรูป เรื่อง 5) การจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21 
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ 
 ของคนไทยทุกช่วงวัย 

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อ    3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถณะ ที่เน้นการพัฒนา  
สมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้ง
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา 
พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

สอดคล้องกับกลยุทธ์  สพม.สห อท  ข้อที่  2. สนับสนุนกระบวนการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ 
   3. ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ  

4. ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เสมอ
ภาคและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ โรงเรียน  1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

     2. การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐาน สพฐ. ด้านที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  มาตรฐาน สมศ. ด้านที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเน้น สพม. จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน นักเรียนดัง (High Quality Students : HQS) 



 
 

1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที ่ 27 วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ว่า “ให้
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความ
เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ” และในวรรคที่สอง
ว่า “ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับ
สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื ่อเป็นสมาชิกที ่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ” 
 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กำหนด และสอดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม เพ่ือให้หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจ ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายของการศึกษา  

 2. เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถนำไปใช้   
       ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
3.  เป้าหมาย 

    ด้านปริมาณ 

         1. ครู มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถ จัดทำหลักสูตร 
   ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 80 

         2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 
100 
   ด้านคุณภาพ 

1. ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น      
    และเป้าหมายของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 



 
 

4. ปฏิทินการปฏิบัติ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
4 

ขั้นวางแผน (P) 
- ประชุมวางแผนเพื่ออนุมัติโครงการ 

ดำเนินกิจกรรม (D) 
- แต่งตั้งคณะทำงาน 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวน  
  ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการ 
  จัดการเรียนรู้แก่คณะครูและบุคลากร 
  ทางการศึกษา 
- ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 

     - รวบรวมหลักสูตรแต่ละกลุ่มสาระการ 
      เรียนรู้มาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
ขั้นตรวจสอบและประเมินโครงการ (C) 

- สรุปโครงการ 
ขั้นปรับปรุง (A) 
     - ประเมินผลหลักสูตร 

 
1 ตุลาคม 2564 

 –  
30 กันยายน 2565 

 
 

 
 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 

 
5.  กิจกรรมการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมในการดำเนินโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 
  - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและ 
    ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
 - จัดทำรูปเล่มหลักสูตร 

1 ตุลาคม 2564 

 –  

30 กันยายน 2565 

 

4,000 ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ครูทุกคน 

รวมงบประมาณ 4,000  
 
 
 
 
 



 
 

6. งบประมาณดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 

ประเภทงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

อ่ืนๆ 

1 กิจกรรมพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 
  - จัดประชุมเชิง 
   ปฏิบัติการพัฒนา 
   และ ปรับปรุง      
   หลักสูตร 
   สถานศึกษา 
 - จัดทำรูปเล่ม   
   หลักสูตร 

 
 
 

3,500 
 
 
 
 

500 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

  4,000     
 
7. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs)    
ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตรและสามารถนำไปใช้ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 ประเมิน แบบประเมิน 

2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่
ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น      
และเป้าหมายของโรงเรียน 

ร้อยละ 100 ประเมิน แบบประเมิน 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    



 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของคร ูมีความรู้ ความ
เข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตรและสามารถ จัดทำหลักสูตร
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับท้องถิ่นและเป้าหมาย
ของโรงเรียน 

ร้อยละ 80 ประเมิน แบบประเมิน 

2. ร้อยละของโรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษา ที่ผ่านการพัฒนาและ
ปรับปรุงครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ร้อยละ 100 ประเมิน แบบประเมิน 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครูมี ความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถนำความรู้ไปใช้ใน
จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชนได้
อย่างมีคุณภาพ 
2. โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม มีหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ  
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  
 

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 ปัจจัยความเสี่ยง  
  -  
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
  -  
 
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   (นางเนตรนารี  สุจริตจันทร์ )    (นางเนตรนารี  สุจริตจันทร์) 
             ครู                    หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายเรวัฒน์  พรหมสะโร) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 



 
 

รายละเอียดการใช้ทรัพยากรโครงการ 
โครงการ พัมนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  งาน พัฒนากระบวนการเรียน 
ผู้รับผิดชอบ นางเนตรนารี  สุจริตจันทร์    ฝ่าย ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

จำนวน
เงิน

(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

1 ค่าอาหารและเครื่องดื่มใน
การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

  3,500  3,500  
   

2 ค่าวัสดุในการจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษา 

  500   500 
   

รวม 4,000  3,500 500    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ  จัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์การสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้         

ผู้รับผิดชอบ นางจรรยา  ทองดี         

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565      

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง        
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
    ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

      แผนแม่บทย่อย : 11.3 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

      เป้าหมาย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด

วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ

แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

แผนแม่บทย่อย : 11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 

เป้าหมาย แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะ อาชีพสูง ตระหนักใน

ความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของ

โครงสร้างอาชีพ และความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

  ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
      แผนแม่บทย่อย : 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
      เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ

ทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
         แผนแม่บทย่อย 12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

      เป้าหมาย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา 
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา   

ประเด็นปฏิรูป เรื่องที่ 1 ระบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ประเด็นปฏิรูป เรื่องที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

 ประเด็นปฏิรูป เรื่องที่ 5 การจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 ประเด็นปฏิรูป เรื่องที่ 7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 

 
 



 
 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 ข้อที ่1 การปกป้อง และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ข้อที ่3 การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 ข้อที ่8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ ของคนไทยทุกช่วงวัย 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.  

ด้านที ่2 ด้านโอกาส 
  ข้อ 2.2 ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
ที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 ข้อ 2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ไดร้ับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

 ข้อ 2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพมีทักษะในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านที ่3 ด้านคุณภาพ 
  ข้อ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะ 

ที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  
ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้อง 
ต่อบ้านเมือง 

  ข้อ 3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ัน
สูง นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทลั และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันและการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 

 ข้อ 3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถณะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลัก 
ที่จำเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

  ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัด 
การเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็น
คร ู

 



 
 

ด้านที ่4 ด้านประสิทธิภาพ 
 ข้อ 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลัก 

ในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 ข้อ 4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรม

การศึกษาและการเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ข้อ 4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์  สพม. สหอท.   
ข้อที ่1 ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
ข้อที ่2 สนับสนุนกระบวนการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ 
ข้อที ่3 ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 
ข้อที ่4 ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 

เสมอภาค และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
ข้อที ่5 ส่งเสริมครู ให้เป็นครูยุคใหม่ และเปลี่ยนบทบาทครูผู้สอน เป็น Coach ที่มี

ประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 
  ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

ข้อที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ข้อที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ข้อที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนรวม 

มาตรฐาน สพฐ. 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

    ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
          มาตรฐาน สมศ. 
  ด้านที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  ด้านที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
          จุดเน้น สพม. สหอท.  
  จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน นักเรียนดัง (High Quality Students : HQS) 
  จุดเน้นที่ 2 ด้านผู้บริหารสถานศึกษาและครู บุคลากรดี (High Quality Personals : HQP) 
  จุดเน้นที่ 3 ด้านสถานศึกษา องค์กรเด่น (High Quality Organization : HQO) 
 



 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  สื่อนับเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสอนตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเป็นตัวกลาง 

ที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความหมาย 

ของเนื้อหาบทเรียนให้ตรงกับผู้สอนต้องการ ไม่ว่าสื่อนั้นจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม ล้วนแต่เป็นทรัพยากรที่

สามารถอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ได้ทั้งสิ้น  สื่อการสอนถือว่ามีบทบาทมากในการเรียนการสอนตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน ในการใช้สื่อการสอนนั้นผู้สอนจำเป็นต้องศึกษาถึงลักษณะคุณสมบัติของสื่อแต่ละชนิดเพ่ือ

เลือกสื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์การสอนและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยต้องการ

วางแผนอย่างเป็นระบบในการใช้สื่อด้วย ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการเรียน การสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 สื่อและวัสดุอุปกรณ์การสอนเป็นเครื่องมือสำคัญท่ีจะช่วยให้การเรียนการสอนดำเนินไปด้วยดี  การจัด 

การเรียนการสอนที่มีการใช้สื่อและวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียน นอกจากจะทำให้นักเรียนเห็นความเป็น

รูปธรรมของสิ่งที่ครูสอนและเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจของนักเรียนให้เด่นชัดและง่ายขึ้นแล้ว  การสอนที่มีการ

ใช้สื่อและวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสอนยังช่วยเพิ่มบรรยากาศของการสอนให้น่าสนใจ  เนื่องจากมีการ

แปรเปลี่ยนสิ่งเร้าหลาย ๆ อย่าง และครูยังสามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ กระตุ้นให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

การเรียนการสอนได้อย่างสนุกสนานอีกด้วย (ประดินันท์  อุปรมัย, 2540: 176-177) 

 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมจึงได้จัดโครงการจัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์การสอนเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือจัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายของ

โรงเรียน 

2.  วัตถุประสงค์ 
    1) เพ่ือจัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

   2) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   3) เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม 

ค่าเป้าหมายของโรงเรียน 
3.  เป้าหมาย 

      ด้านปริมาณ 

      1) ครูร้อยละ 90 มีสื่อและวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 
     2) ครรู้อยละ 90 มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
     3) นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตาม 
         ค่าเป้าหมายของโรงเรียน 



 
 

      ด้านคุณภาพ 

      1) การบริหารจัดการสื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
     2) ครูมสีื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
           ของโรงเรียน 
4. ปฏิทินการปฏิบัติ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 ขั้นวางแผนงาน (P)   
1 กำหนดเป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการ 1-29 ต.ค. 64 ผู้บริหารและครูทุกคน 
2 เสนออนุมัติโครงการ 1-30 ธ.ค. 64 ครูจรรยา ทองดี 

และครูทุกคน 3 จัดทำคำสั่ง ประชุม จัดเตรียม ติดต่อประสานงาน  4-7 ม.ค. 65 
 ขั้นดำเนินการ (D)   
4 จัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดการเรียนการสอน  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 
10-28 ม.ค. 65 

หัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

5 จัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดการเรียนการสอน  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 

2-13 พ.ค. 65 

6 จัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดการเรียนการสอน  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 

18-29 ก.ค. 65 

 ขั้นสรุปและประเมินผล (C)   
7 รวบรวมข้อมูลและผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ

เป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการและสรุปผล
การประเมินโครงการ 

1-9 ก.ย. 65 ครูจรรยา ทองดี 

8 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน 12-16 ก.ย. 65 ครูจรรยา ทองดี 
 ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)   
9 กำหนดแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในครั้ง

ต่อไป ให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
19-23 ก.ย. 65 

ครูจรรยา ทองดี 

10 จัดทำข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 26-30 ก.ย. 65 ครูจรรยา ทองดี 
 
 
 
 
 



 
 

5.  กิจกรรมการดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรมในการดำเนินโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมจัดซื้อสื่อและวัสดุ

อุปกรณ์การเรียนการสอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65 14,000 หัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย 

2 กิจกรรมจัดซื้อสื่อและวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65 14,000 หัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

3 กิจกรรมจัดซื้อสื่อและวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65 14,000 หัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

4 กิจกรรมจัดซื้อสื่อและวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65 14,000 หัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

5 กิจกรรมจัดซื้อสื่อและวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65 14,000 หัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

6 กิจกรรมจัดซื้อสื่อและวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65 14,000 หัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

การงานอาชีพ 
7 กิจกรรมจัดซื้อสื่อและวัสดุ

อุปกรณ์การเรียนการสอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65 14,000 หัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ศิลปะ 

8 กิจกรรมจัดซื้อสื่อและวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65 14,000 หัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

รวมงบประมาณ 112,000  
 
 



 
 

6. งบประมาณดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประเภทงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

อื่นๆ 

1 กิจกรรมจัดซื้อสื่อและ
วัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอน กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย 

1 ต.ค. 64 
-30 ก.ย. 65 

14,000 

   

หัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย 

2 กิจกรรมจัดซื้อสื่อและ
วัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอน กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1 ต.ค. 64 
-30 ก.ย. 65 

14,000 

   

หัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

3 กิจกรรมจัดซื้อสื่อและ
วัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอน กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

1 ต.ค. 64 
-30 ก.ย. 65 

14,000 

   

หัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

4 กิจกรรมจัดซื้อสื่อและ
วัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอน กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

1 ต.ค. 64 
-30 ก.ย. 65 

14,000 

   

หัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

5 กิจกรรมจัดซื้อสื่อและ
วัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอน กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

1 ต.ค. 64 
-30 ก.ย. 65 

14,000 

   

หัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษา 

6 กิจกรรมจัดซื้อสื่อและ
วัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอน กลุ่มสาระ 

1 ต.ค. 64 
-30 ก.ย. 65 

14,000 
   

หัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

การงานอาชีพ 



 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประเภทงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

อื่นๆ 

การเรียนรู้การงาน
อาชีพ 

7 กิจกรรมจัดซื้อสื่อและ
วัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอน กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ศิลปะ 

1 ต.ค. 64 
-30 ก.ย. 65 

14,000 

   

หัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ศิลปะ 

8 กิจกรรมจัดซื้อสื่อและ
วัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอน กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

1 ต.ค. 64 
-30 ก.ย. 65 

14,000 

   

หัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

รวม 112,000     
 
7. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัด 
และประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต  (Outputs)    
1) โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการสื่อ
และวัสดุอุปกรณท์ี่ใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

ร้อยละ 90 สอบถาม แบบสอบถาม 

2) ครูมสีื่อและวัสดุอุปกรณ์สำหรับ 
การจัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 90 สอบถาม แบบสอบถาม 

3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายของโรงเรียน 

ร้อยละ 80 เปรียบเทียบค่า
เป้าหมายของโรงเรียน
และผลการเรียนของ

นักเรียน 

ค่าเป้าหมายของโรงเรียน
และผลการเรียนของ

นักเรียน 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    



 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัด 
และประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

1) การบริหารจัดการสื่อและวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 90 สอบถาม แบบสอบถาม 

2) ครใูช้สื่อและวัสดุอุปกรณ์ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ร้อยละ 90 สอบถาม แบบสอบถาม 

3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายของโรงเรียน 

ร้อยละ 80 เปรียบเทียบค่า
เป้าหมายของโรงเรียน
และผลการเรียนของ

นักเรียน 

ค่าเป้าหมายของโรงเรียน
และผลการเรียนของ

นักเรียน 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
      1) การบริหารจัดการสื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

     2) ครูมสีื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
         ของโรงเรียน 
 

 
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นางจรรยา  ทองดี) 
                      คร ู

ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางเนตรนารี  สุจริตจันทร์) 
          หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                (นายเรวัฒน์  พรหมสะโร) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดการใช้ทรัพยากรโครงการ 
โครงการ    จัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
               ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้               .                                                    

งาน    พัฒนากระบวนการเรียนรู้  

ผู้รับผิดชอบ นางจรรยา  ทองดี  ฝ่าย    งานวิชาการ   
 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน

(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

 กิจกรรมจัดซื้อสื่อและวัสดุ
อุปกรณ์การสอน กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย 

  14,000 
  

 
   

1 เครื่องปริ้น canon G2010 1 เครื่อง 4,990 4,990       
2 หมึกเครื่องปริ้น canon G2010 

สีดำ 
1 ขวด 330 330 

   
   

3 หมึกเครื่องปริ้น canon G2010 
สีชมพู 

1 ขวด 330 330 
   

   

4 หมึกเครื่องปริ้น canon G2010 
สีฟ้า 

1 ขวด 330 330 
   

   

5 หมึกเครื่องปริ้น canon G2010 
สีเหลือง 

1 ขวด 330 330 
   

   

6 กระดาษโรเนียว(สีน้ำตาล) 40 รีม 50 2,000       
7 กระดาษถ่ายเอกสารสีขาว  

80g ขนาด A4 (ดับเบิลเอ)   
25 รีม 115 2,875    

   

8 กระดาษการ์ดสีขาว   
180g ห่อละ 50 แผ่น 

3 ห่อ 100 300 
   

   

9 กระดาษการ์ดสี 180g  
แพ็คละ 50 แผ่น 

3 ห่อ 120 360 
   

   

10 กระดาษโฟโต้ 180 แกรม  1 ห่อ 160 160       
11 กระดาษปรู๊ฟ  

(ขนาด 31" x 43") 25 แผ่น 
3 ห่อ 75 225    

   

12 ปากกาไวท์บอร์ด สีดำ 3 โหล 150 450       



 
 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน

(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

13 ปากกาไวท์บอร์ด สีแดง  3 โหล 150 450       
14 ปากกาไวท์บอร์ดสีน้ำเงิน  3 โหล 150 450       
15 กระดาษกาว 2 หน้าบาง  

ขนาด ½ นิ้ว 
6 ม้วน 20 120    

   

16 เทปกาวย่นขนาด 1 นิ้ว  
คละสี 

6 ม้วน 20 120    
   

17 แฟ้มใส่เอกสาร 3 แฟ้ม 60 180       
 กิจกรรมจัดซื้อสื่อและวัสดุ

อุปกรณ์การสอน กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร ์

  14,000 
  

 
   

1 กระดาษโรเนียว(สีน้ำตาล) 40 รีม 50 2,000       
2 กระดาษดับเบิลเอ   30 รีม 115 3,450       
3 เทปกาวย่นขนาด 1 นิ้ว คละสี 6 ม้วน 20 120       
4 กระดาษกาว 2 หน้าบาง ½ นิ้ว 5 ม้วน 20 100       
5 กระดาษปรู๊ฟ 25 แผ่น 2 ห่อ 75 150       
6 หมึกเครื่องปริ้น canon G2010 

สีดำ 
3 ขวด 330 990    

   

7 หมึกเครื่องปริ้น canon G2010 
สีชมพู 

1 ขวด 330 330    
   

8 หมึกเครื่องปริ้น canon G2010 
สีฟ้า 

1 ขวด 330 330    
   

9 หมึกเครื่องปริ้น canon G2010 
สีเหลือง 

1 ขวด 330 330    
   

10 หมึก canon 810 สีดำ 2 ตลับ 900 1,800       
11 หมึก canon 811 สี 2 ตลับ 970 1,940       
12 ปากกาไวท์บอร์ด สีดำ 3 กล่อง 150 450       
13 ปากกาไวท์บอร์ด สีแดง  3 กล่อง 150 450       
14 ปากกาไวท์บอร์ดสีน้ำเงิน  3 กล่อง 150 450       



 
 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน

(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

15 กระดาษการ์ดสีขาว 180 แกรม 2 ห่อ 80 160       
16 กระดาษโฟโต้ 180 แกรม  1 แพ็ค 160 160       
17 กระดาษโปสเตอร์สองหน้า  

คละสี 
1 โหล 120 120    

   

18 สติกเกอร์ใส แผ่นใหญ่  6 แผ่น 20 120       
19 สมุดเล่มเล็ก 70 เล่ม 5 350       
20 แฟ้มกระดุม 20 แฟ้ม 10 200       
 กิจกรรมจัดซื้อสื่อและวัสดุ

อุปกรณ์การสอน กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

  14,000 

  

 

   

1 กระดาษโปสเตอร์อ่อนคละสี 36 แผ่น 10 360       
2 กระดาษ 100 ปอนด์  

ขนาด A4 
1 แพ็ค 430 430 

  
 

   

3 กาว 2 หน้าโฟมหนา 
ขาวเขียว 3M 

 2 ม้วน 180 360 
  

 
   

4 กาว 2 หน้าบาง  1 นิ้ว  6 ม้วน 20 120       
5 กาว 2 หน้าบาง ½ นิ้ว  6 ม้วน 15 90       
6 ฟิวเจอร์บอร์ด 

 ขนาด 65 x 122 
6 แผ่น 75 450 

  
 

   

7 ฟิวเจอร์บอร์ด  
ขนาด 49 x 65 

3 แผ่น 23 69 
  

 
   

8 ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด A4 24 แผ่น 5 120       
9 กระดาษ A4 สีขาว 15 กล่อง 550 8,250       
10 คัดเตอร์ใหญ่ 5 อัน 45 225       
11 กรรไกร 6 อัน 49 294       
12 ลูกแม็คยิงบอร์ด 10 กล่อง 44 440       
13 สติ๊กเกอร์ใสขนาดใหญ่ 24  แผ่น 15 360       



 
 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน

(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

14 กระดาษโฟโต้ 180 แกรม 1  แพ็ค 200 200       
15 พลาสติกเคลือบร้อน 1 แพ็ค 382 382       
16 กระดาษ 36A  ขนาด 4 A 20 รีม 80 1600       
17 กาวลาเท็กขนาดกลาง 2 ประปุก 25 50       
18 มอเตอร์ 10 ตัว 10 100       
19 รางถ่าน 5 อัน 10 100       
 

กิจกรรมจัดซื้อสื่อและวัสดุ
อุปกรณ์การสอน กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

  
14,000 

  

 

   

1 กระดาษถ่ายเอกสารA4 6 ลัง 550 3,300       
2 กระดาษโรเนียว A4ขาว (36) 60 รีม 80 4,800       
3 กระดาษโรเนียว A4แดง (36) 40 รีม 70 2,800       
4 กระดาษกาว 1.5 นิ้ว 6 ม้วน 40 240       
5 กระดาษสี A4 5 รีม 100 500       
6 กระดาษการ์ด A4 สีขาว 4 รีม 80 320       
7 ปากกาไวท์บอร์ด 30 ด้าม 10 300       
8 กระดาษบรู๊ฟ 10 โหล 70 700       
9 ลูกแมคเบอร์ 10 1 กล่อง 70 70       
10 ลูกแม็ค ยิง 2 กล่อง 70 140       
11 กระดาษ Photo  2 รีม 200 400       
12 กระดาษสติ๊กเกอร์ 1 รีม 250 250       
13 กาวลาเท็กซ์ 1 กระปุก 60 60       
14 ปากกาเคมี สีแดง น้ำเงิน ดำ 12 แท่ง 10 120       
 

กิจกรรมจัดซื้อสื่อและวัสดุ
อุปกรณ์การสอน กลุ่มสาระ 

  
14,000   

 
   



 
 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน

(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

การเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

1 ลูกเทนนิส  100 ลูก 15 1,500       
2 ลูกวอลเลย์บอล 10 ลูก 800 8,000       
3 เหล็กทำเสาเทนนิส 1 แท่ง 4,000 4,000       
4 กระดาษ A4  5 รีม 100 500         
 

กิจกรรมจัดซื้อสื่อและวัสดุ
อุปกรณ์การสอน กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้การงานอาชีพ 

  
14,000 

  

 

   

1 ชุดงานเขียนแบบ 10 ชุด 100 1,000       
2 กระบะผสมปูน 1 กระบะ 500 500       
3 ชุดดอกสว่างเจาะเหล็ก 2 ชุด 150 300       
4 หมึกดำ brother DCP-T310 1 ขวด 330 330       
5 มิเตอร์วัดไฟแบบเข็ม YX-

360TR 
4 อัน 270 1,080 

  
 

   

6 โฟโต้บอร์ด 400 ช่อง 4 อัน 30 120       
7 ชุดสายจัมเปอร์ 25 ชุด 5 125       
8 รางถ่าน 20 อัน 4 80       
9 ชุดตัวต้านทาน 100 ชุด 1 100       
10 ทรานซิสเตอร์ 25 อัน 10 250       
11 ชุดไดโอด LED 20 ชุด 4 80       
12 ชุด C 20 ชุด 4 80       
13 ปูนเสือ 20 ลูก 150 3,000       
14 ทรายหยาบ 2 คิว 500 1,000       
15 แก๊สหุงต้ม 4 ถัง 380 1,520       
16 มีดเล็ก 2 เล่ม 179 358       
17 มีดใหญ่ 2 เล่ม 220 440       
18 แป้งสาลี 12 ถุง 40 480       



 
 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน

(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

19 เนย 2 60 120       
20 น้ำตาล 10 กก. 22 220       
21 กลิ่นวนิลา 1 125 125       
22 ผงฟู 10 10 100       
23 เข็มมุด 4 กล่อง 50 200       
24 ถ้วยตวงแป้ง 3 ใบ 59 177       
25 ถ้วยใส่ขนมอบ 1 แถง 80 80       
26 ถุงพลาสติก 6x9 3 แพ็ค 45 135       
27 กระดาษ A4 แดง 40 รีม 50 2,000       
 กิจกรรมจัดซื้อสื่อและวัสดุ

อุปกรณ์การสอน กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ศิลปะ 

  14,000 
  

 
   

1 กระดาษโรเนียว(สีน้ำตาล) 20 รีม 50 1,000       
2 กระดาษโรเนียว(สีขาว) 20 รีม 65 1,300       
3 กระดาษดับเบิลเอ   25 รีม 115 2,875       
4 เทปกาวย่นขนาด 1 นิ้ว คละสี 6 ม้วน 20 120       
5 กระดาษปรู๊ฟ 25 แผ่น 2 ห่อ 75 150       
6 หมึกเครื่องปริ้น canon G2010 

สีดำ 
1 ขวด 330 330 

  
 

   

7 หมึกเครื่องปริ้น canon G2010 
สีชมพู 

1 ขวด 330 330 
  

 
   

8 หมึกเครื่องปริ้น canon G2010 
สีฟ้า 

1 ขวด 330 330 
  

 
   

9 หมึกเครื่องปริ้น canon G2010 
สีเหลือง 

1 ขวด 330 330 
  

 
   

10 ปากกาไวท์บอร์ด สีดำ 1 กล่อง 150 150       
11 ปากกาไวท์บอร์ด สีแดง  1 กล่อง 150 150       
12 ปากกาไวท์บอร์ดสีน้ำเงิน  1 กล่อง 150 150       



 
 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน

(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

13 ไม้กลอง  10 คู่ 50 500       
14 ไมล์มีสาย 1 อัน 600 600       
15 ลิ้นแซกโซโฟน 3 กล่อง 140 420       
16 สายกีร์ตา 2 ชุด 200 400       
17 ที่รัดเม้าแซก 2 อัน 160 320       
18 เม้าแซ็ก 3 อัน 100 300       
19 เม้าทรัมเป็ท 2 อัน 250 500       
20 อุปกรณ์ซ่อมเครื่องดนตรี 1 ชุด 330 330       
21 สีเมจิก 12 สี H-88 1 กล่อง 360 360       
22 ปากกาไวท์บอร์ดปากแหลม 6 ด้าม 18 108       
23 เชือกฟาง 1 ม้วน 38 38       
24 กระดาษสากว้าง 50 cm 2 ม้วน 216 432       
26 อุปกรณ์ทำปลาเปเปร์มาเช่ 1 ชุด 377 377       
27 ดินสอสีไม้คอลลีน 2 หัว 12 

แท่ง 24 สี 
12 ชุด 55 660 

  
 

   

28 ชุดฝึกวาดภาพระบายสี 1 ชุด 760 760       
29 Cable HDMI 4K (V.2.0) TO 

DVI 24+1 (1.8M) สายถัก 
GLINK 

1 เส้น 180 180 
  

 
   

30 ดินสอEE  2 กล่อง 250 500       
 กิจกรรมจัดซื้อสื่อและวัสดุ

อุปกรณ์การสอน กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

  14,000 
  

 
   

1 เครื่องเย็บกระดาษ 1 เครื่อง 150 150       
2 ลวดเย็บกระดาษ max No.10 10 กล่อง

เล็ก 
10 100 

  
 

   

3 Printer  1 เครื่อง 5,500 5,500       
4 หมึก Printer 4 ขวด 250 1,000       



 
 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน

(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

5 กาวสองหน้าโฟมหนาขาวเขียว  1 ม้วน 200 200       
6 ปากกาไวท์บอร์ด 4 กล่อง 200 800       
7 ฟิวเจอร์บอร์ด 65*122 คละสี 6 แผ่น 75 450       
8 กระดาษโฟโต้ 180 แกรม 2 แพ็ค 200 400       
9 เครื่องเคลือบบัตร 1 เครื่อง 1,390 1,390       
10 พลาสติกเคลือบร้อน 1 แพ็ค 350 350       
11 กระดาษอิงค์เจ็ทเคลือบผิวแบบ

ด้าน (Matt Coated Paper) 
2 แพ็ค  120 240 

  
 

   

12 ปากกาเมจิก 5 แพ็ค 100 500       
13 สีไม้ Colleen 2 หัว 12 แท่ง 

24 สี  
10 กล่อง 100 1,000 

  
 

   

14 กระดาษ A4  2 ลัง 500 1,000       
15 กระดาษโปสเตอร์แข็งสี 1 หน้า 20 แผ่น 12 240       
16 กระดาษโปสเตอร์สี 2หน้า 20 แผ่น 5 100       
17 แปรงลบกระดาน 2 อัน 20 40       
18 สาย HDMI ขนาด 10 เมตร 1 เส้น 540 540       

รวม 112,000       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงการ  พัฒนาและส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปริญดา  ชอบธรรมดี และคณะทำงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ  1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

ลักษณะโครงการ  (   )  โครงการใหม่ ( / )  โครงการต่อเนื่อง        

ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   

  ( / ) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

  (    ) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้   

       แผนแม่บทย่อย : 11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน  

        เป้าหมาย  แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะ อาชีพสูง ตระหนักใน 

ความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ 

และความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 

ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา   

ประเด็นปฏิรูป เรื่อง กลไก และระบบการผลิตคัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และ

อาจารย์ 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ ของคน

ไทยทุกช่วงวัย 

สอดคล้องกบันโยบาย สพฐ. ข้อที ่3 ด้านคุณภาพ ( 3.4 ) 

สอดคล้องกับกลยุทธ์  สพม.สห อท  ข้อที่ 5 ส่งเสริมครู ให้เป็นครูยุคใหม่ และเปลี่ยนบทบาทครูผู้สอน เป็น 
Coach ที่มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานที่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ  

มาตรฐาน สมศ. ด้านที่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ  

จุดเน้น สพม. จุดเน้นที ่2 ด้านบุคลากรดี (High Quality Personals : HQP) 

 

   

 



 
 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ให้ความสำคัญกับการนำวิจัยในชั้นเรียนไปใช้ใน

กิจกรรมการเรียนการสอน  โดยกำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสนับสนุนให้ผู้สอน

จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวก  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  และใช้

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ โดยกำหนดให้ครูใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่

ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  และในการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 มาตรฐานที่2 ด้าน

กระบวนการบริหารและการจัดการ กำหนดให้ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และ

ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา วิจัยในชั้นเรียน นอกจากจะ

ทำให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ได้อย่างสอดคล้องกับสภาพความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนก่อให้เกิดยังเกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนแล้ว การวิจัยในชั้นเรียนถือเป็นนวัตกรรมรูปแบบหนึ่ง ทีน่ำมาใช้เพ่ือแก้ปัญหาในชั้น

เรียนได้อย่างดี ดังนั้นประโยชน์ในการทำวิจัยไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพแต่

ยังช่วยพัฒนาวิชาชีพครูให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น  ยังเป็นเครื่องมือที่แสดงถึงคุณภาพของครูตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู ซ่ึงถือเป็นวิชาชีพชั้นสูงด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ มาตรฐาน

การศึกษาดังกล่าวแล้วนั้น และเป็นไปตามประเด็นท้าทาย ว PA  

ทั้งนี้การพัฒนาการเรียนการสอน ถือว่าเป็นงานหลักของโรงเรียน ที่จะส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพ  
สิ่งสำคัญท่ีจะทาให้การพัฒนาการเรียนการสอนมีคุณภาพ คือ ครูผู้สอนจะต้องรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ
จัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม จึงได้จัดให้มโีครงการนี้
ขึน้ เพ่ือให้ครูทุกคนได้จัดทำวิจัยในชั้นเรียน พัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการ
ส่งเสริม พัฒนา แก้ปัญหาการเรียนและส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะกระบวนการทางการวิจัย และสามารถทำวิจัยใน
ชั้นเรียน นำผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนได้ 

2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครผูู้สอนสามารถใช้การวิจัยในชั้นเรียนแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน และ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ด้วยการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้                                   
3. เป้าหมาย 

      3.1 เชิงปริมาณ 

1) คร ูค.ศ. 1- ครู ค.ศ.3 ทุกคน ส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียนคนละ 1 เรื่อง ต่อภาคเรียน  

2) จัดประกวดแสดงผลงานวิจัยในชั้นเรียน พร้อมมอบเกียรติบัตร 



 
 

      3.2 เชิงคุณภาพ  

           1) ครนูำผลการวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้มาใช้ปรับปรุงการเรียนการ

สอนเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

4. ปฏิทินการปฏิบัติ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (P) 

1. ประชุมคณะทำงาน กำหนดกิจกรรมดังนี้ 

   - ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ พร้อม
พัฒนานวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพ ในการ
จัดการเรียนการสอน  
   - ครูผู้สอนดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนา

นวัตกรรมพร้อมนำเสนอเพ่ือจัดประกวดผลงาน 

2. จัดทำโครงการ/กำหนดปฏิทิน/เสนอขออนุมัติ

โครงการ 

 

 

  

 

 18 -20 ต.ค. 64 

 

 

 

 

 

 

นางสาวปริญดา  ชอบธรรมดี 

และคณะทำงาน 

ขั้นดำเนินกิจกรรม  (D) 
1. ประชุมชี้แจง จัดทำโครงการ แตง่ต้ังคณะทำงาน  
2. กำหนดเกณฑ์การประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน  

3. ประชุมชี้แจงครูผู้สอน และทบทวนการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ / การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
และเกณฑ์การประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน 
4. ครูผู้สอนเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
5. ครูผู้สอนวิเคราะห์ผลจากการจัดการเรียนรู้  
6. นำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการวิจัยชั้นในเรียน  
7. จัดประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน /มอบเกียรติบัตร 

  

25 ต.ค.64/พ.ค.

65 

 

 

 

มี.ค 65 /ก.ย.. 65 

 

 

นางสาวปริญดา  ชอบธรรมดี 

และคณะทำงาน 



 
 

ขั้นตรวจสอบและประเมินโครงการ (C) 

1.นิเทศ ติดตามผล 

2.รวบรวมข้อมูลการดำเนินกิจกรรม 
3.ประเมินและตรวจสอบผลการดำเนินงาน  

4. สรุปโครงการ /รายงานผลการดำเนินงาน 

 

มี.ค 65 /ก.ย.. 65 

นางสาวปริญดา  ชอบธรรมดี 

และคณะทำงาน 

ขั้นปรับปรุง ( A ) 

1.รับข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทาง 

การปรับปรุงพัฒนากิจกรรมต่อไป (AAR) 

2.กำหนดแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน 

ครั้งต่อไปให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

 

มี.ค 65 /ก.ย.. 65 

นางสาวปริญดา  ชอบธรรมด ี

และคณะทำงาน 

5.  กิจกรรมการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมในการดำเนินโครงการ 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงครูผู้สอน และทบทวน 
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ / การจัดทำ

วิจัยในชั้นเรียน นวัตกรรม และเกณฑ์ 

การประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียนและ

นวัตกรรม 

25 ต.ค.64/พ.ค.65 

 
410 

นางสาวปริญดา  ชอบ

ธรรมดี 

และคณะทำงาน 

2. 
 ครูผู้สอนดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนและ

นวัตกรรมพร้อมนำเสนอเพ่ือจัดประกวดผลงาน 

ภาคเรียนที่2 /64

ภาคเรียนที1่/65  

 

1,590 

นางสาวปริญดา  ชอบ

ธรรมดี 

และคณะทำงาน 

รวมงบประมาณ 1,145  

 

 



 
 

6. งบประมาณดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 

ประเภทงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ นอกงบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน
รายหัว 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

อ่ืนๆ 

1. 

ประชุมชี้แจงครูผู้สอน และ
ทบทวนการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ / การจัดทำ
วิจัยในชั้นเรียน นวัตกรรม 
และเกณฑ์การประกวด
ผลงานวิจัยในชั้นเรียนและ
นวัตกรรม 

410    

 

2. ครูผู้สอนดำเนินการวิจัยใน
ชั้นเรียนและนวัตกรรมพร้อม
นำเสนอเพ่ือจัดประกวด
ผลงาน 

1,590     

 

7.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต  (Outputs) 

1.ร้อยละของครูผู้สอนมีความรู้ 

เข้าใจการทำวิจัยในขั้นเรียน 

2. ร้อยละของครผูู้สอนทำวิจัยใน

ชั้นเรียน และนวัตกรรรม 

การจัดการเรยีนรู้ เพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอน 

รอ้ยละ 100 

 

 

 

 

 

- ประเมินผลงานวิจัย และ

นวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 

-แบบประเมินผล

งานวิจัย และ

นวัตกรรม 



 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

  ร้อยละของครูผู้สอนนำ

ผลการวิจัยในชั้นเรียนและ

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้มาใช้

ปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อ

ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

 

รอ้ยละ 100 

 

 

 

 

 

- การนำเสนอผลงานของ

ครูผู้สอน 

 

 

 

 

-  แบบรายงาน 

ผลการพัฒนา  

คุณภาพผู้เรียน

เป็นรายบุคคล 

 

 

8. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ครูผู้สอน มีความรู้ ความเขา้ใจ และทักษะกระบวนการทางการวิจัย และสามารถทำวิจัยในชั้น
เรียน นำผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนได้ 

2. ครผูู้สอนสามารถใช้การวิจัยในชั้นเรียนแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ด้วยการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้      

                         
 

 

ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ       ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

     ( นางสาวปริญดา  ชอบธรรมดี )          ( นางเนตรนารี  สุจริตจันทร์ ) 

  ……………./……………/…………….            …………../……………./…………… 

 

 

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

                        (นายเรวัฒน์  พรหมสะโร) 

              ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 

รายละเอียดการใช้ทรัพยากรโครงการ 

 



 
 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน  

งาน  -      ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

ที ่ รายการ/กิจกรรม 
จำนวน

หน่วย 

ราคาต่อ

หน่วย 

จำนวน

เงิน 

(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 

งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ

แทน 

ใช้

สอย 
วัสดุ 

ตอบ

แทน 

ใช้

สอย 
วัสดุ 

1 

กิจกรรมประชุมชี้แจง
ครูผู้สอน และทบทวน 
การเขียนแผนการจัดการ

เรียนรู้ /การจัดทำวิจัยใน

ชั้นเรียน และเกณฑ์การ

ประกวดผลงานวิจัยในชั้น

เรียน 

   

      

-กระดาษดับเบ้ิลเอ 2 รีม 125 250 - - / - - - 

-กระดาษ A90  2 รีม 50 100 - - / - - - 

-กระดาษกาว 1นิ้วครึ่ง 2 ม้วน 30 60       

2 

ครูผู้สอนดำเนินการวิจัย

ในชั้นเรียนและนวัตกรรม

พร้อมนำเสนอเพ่ือจัด

ประกวดผลงาน 

   

      

-กระดาษทำเกียรติบัตร 1 รีม 120 120 - - / - - - 

-กระดาษดับเบ้ิลเอ 2 รีม 125 250 - - / - - - 

-ป้ายกิจกรรมประกวด 1 ป้าย 500 500 - - / - - - 

-แฟ้มเอกสาร 8 แฟ้ม 90 720 - - / - - - 

รวม 2,000       



 
 

โครงการ ส่งเสริมพัฒนา งานทะเบียน งานวัดและประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ นางนุสรา  เฉยแสง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
  (  ) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนแม่บทย่อย 11.3 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
           เป้าหมาย   วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด  

วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

(  ) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนแม่บทย่อย 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 

ศตวรรษท่ี 21  
            เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
  แผนแม่บทย่อย 12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
           เป้าหมาย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาเพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา   
ประเด็นปฏิรูป เรื่อง ระบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดย 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ ของคนไทยทุกช่วงวัย 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 2  

ข้อที ่2 ด้านโอกาส 
2.2  ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมี 

คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

สอดคล้องกับกลยุทธ์  สพม.สห อท   
ข้อที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพฒันาให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

ตามความถนัด ความสนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 



 
 

 กลยุทธ์ โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
          มาตรฐาน สมศ. ด้านที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

จุดเน้น สพม.สห อท  จุดเน้นที่ 1 ด้านนักเรียนดัง (High Quality Students : HQS1) 
    จุดเน้นที่ 2 ด้านบุคลากรดี (High Quality Personals : HQP) 
1. หลักการและเหตุผล 
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่ง
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพนั้น นอกจากจะคำนึงถึงหลักสูตร แผนการจัดการ
เรียนรู้ เทคนิควิธีสอน สื่อการเรียนเทคโนโลยีต่าง ๆ แล้ว ยังต้องคำถึงถึงวิธีการวัดผลและประเมินผล ซึ่งการ
วัดและประเมินผลมีจุดมุ่งหมายสองประการ ประการแรก คือ การวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนและการเรียนรู้ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
บันทึก วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล แล้วนำมาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขกาเรียนรู้ของผู้เรียนและ
การสอนของครู การวัดและประเมินผลกับการสอนจึงเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กัน หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดการเรียนการ
สอนก็ขาดประสิทธิภาพ ประการที่สองการวัดและประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน เป็นการประเมินสรุปผล
การเรียนรู้ ในการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนที่ดีต้องให้โอกาสผู้เรียนแสดงความรู้ความสามารถด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย และพิจารณาตัดสินบนพื้นฐานของเกณฑ์ผลการปฏิบัติมากกว่าใช้เปรียบเทียบระหว่างผู้เรียน 
ดังนั้น จึงจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนา งานทะเบียน งานวัดและประเมินผลนี้ เพ่ือให้การวัดและประเมินผลมี
ประสิทธิภาพ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือพัฒนาการวัดและประเมินผล ให้มีประสิทธิภาพ 
2) เพ่ือจัดทำผลพัฒนาคุณภาพทางการเรียน (แบบแสดงผลพัฒนาคุณภาพทางการเรียน : ปพ.5 

และแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล : ปพ.6)  
 3) เพ่ือจัดทำผลพัฒนาคุณภาพทางการเรียนให้นักเรียนในการจบตามหลักสูตร (ระเบียนแสดงผลการ
เรียน : ปพ.1 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา : ปพ.2 แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา : ปพ.3 และใบรับรองผล
การศึกษา : ปพ.7) 
 
 
 
 
 



 
 

3.  เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 

1) ครูจำนวน 24 คน มีการวัดและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ และนักเรียนจำนวน 338 คน 
ได้รับการวัดและประเมินผล  

2) ครูจำนวน 24 คน ได้รับแบบแสดงผลพัฒนาคุณภาพทางการเรียน : ปพ.5 และนักเรียน
จำนวน 338 คน ได้รับแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล : ปพ.6 

     3) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 75 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50 คน 
ได้รับผลพัฒนาคุณภาพทางการเรียนในการจบตามหลักสูตร 
  ด้านคุณภาพ 

      1) ครูมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ และนักเรียนได้รับการวัดและ
ประเมินผล 

     2) ครูได้รับแบบแสดงผลพัฒนาคุณภาพทางการเรียนทุกรายวิชา และนักเรียนทุกคนได้รับผล
พัฒนาคุณภาพการเรียนเป็นรายบุคคล 

     3) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ได้รับผลพัฒนาคุณภาพทางการเรียนในการจบตาม
หลักสูตร 
4. ปฏิทินการปฏิบัติ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 การจัดการเรียนการสอน 
 ขั้นวางแผน (P) 

  - ประชุมคร ู
 
ภาคเรียนที่ 2/2564 เดือนตุลาคม 2564
ภาคเรียนที่ 1/2565 เดือนพฤษภาคม 2565 

คณะครู 

 ขั้นดำเนินกิจกรรม (D) 
  - จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน
วิชาการ 
  - สำรวจรายวิชาที่เปิดสอน 
  - จัดตารางเรียนและตารางสอน 

 
ภาคเรียนที่ 2/2564 เดือนตุลาคม 2564 
ภาคเรียนที่ 1/2565 เดือนพฤษภาคม 2565 
 
 

 
คณะครูและฝ่าย
บริหารวิชาการ 

 ขั้นตรวจสอบและประเมิน
โครงการ (C) 
  - ตรวจสอบความถูกต้องของ
ตารางสอนและตารางเรียน 

 
 
ภาคเรียนที่ 2/2564 เดือนตุลาคม 2564 
ภาคเรียนที่ 1/2565 เดือนพฤษภาคม 2565 

 
 

คณะครูและฝ่าย
บริหารวิชาการ 

 ขั้นปรับปรุง (A) 
- ปรับปรุงแก้ไขปฏิทิน 
ตารางสอนและตารางเรียน 

 
ภาคเรียนที่ 2/2564 เดือนตุลาคม 2564 
ภาคเรียนที่ 1/2565 เดือนพฤษภาคม 2565 

คณะครูและฝ่าย
บริหารวิชาการ 



 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2 การวัดและประเมินผล 
 ขั้นวางแผน (P) 

  - ประชุมคร ู
 
ภาคเรียนที่ 2/2564 เดือนตุลาคม 2564 
ภาคเรียนที่ 1/2565 เดือนพฤษภาคม 2565 

 
คณะครูและฝ่าย
บริหารวิชาการ 

 ขั้นดำเนินกิจกรรม (D) 
ภาคเรียนที่ 2/2564 
  -แจก ปพ.5 ให้กับครูผู้สอนทุก
รายวิชา 
  - สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ของภาค
เรียนที่ 1/2564 
  - สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ของภาค
เรียนที่ 1/2564 
  - สำรวจรายวิชาที่สอบกลาง
ภาคเรียนที่ 2/2564 
  - สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564 
  - สำรวจรายชื่อนักเรียนที่คาด
ว่าหมดสิทธ์สอบและได้ผลการ
เรียน “ร” 
  - สำรวจรายวิชาที่สอบปลาย
ภาคเรียนที่ 2/2564 
  - สอบปลายภาคเรียนที่ 
2/2564 
  -  จัดทำปพ.5 
  - ประกาศผลสอบ 
  - สอบแก้ตัว ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
  - อนุมัติจบนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
  - สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ของ 
ภาคเรียนที่ 2/2564 
ภาคเรียนที่ 1/2565 

 
 

เดือนตุลาคม 2564 
 

เดือนพฤศจิกายน 2564 
 

เดือนพฤศจิกายน 2564 
 

เดือนธันวาคม 2564 
 

เดือนธันวาคม 2564 
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 

 
 

เดือนกุมภาพันธ์ 2565 
 

เดือนมีนาคม 2565 
 

เดือนมีนาคม 2565 
เดือนมีนาคม 2565 
เดือนมีนาคม 2565 

 
เดือนมีนาคม 2565 

 
เดือนเมษายน 2565 

 
 

เดือนพฤษภาคม 2565 

 
 

คณะครูและฝ่าย
บริหารวิชาการ 



 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
  -แจก ปพ.5 ให้กับครูผู้สอนทุก
รายวิชา 
  - สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ของ 
ภาคเรียนที่ 2/2564 
  - สำรวจรายวิชาที่สอบ 
กลางภาคเรียนที่ 1/2565 
  - สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 
   - สำรวจรายชื่อนักเรียนที่หมด
สิทธ์สอบและได้ผลการเรียน “ร” 
- สำรวจรายวชิาที่สอบปลายภาค
เรียนที่ 1/2565 
  - สอบปลายภาคเรียนที่ 
1/2565 
  - จัดทำรูปเล่มปพ.5 
  - ประกาศผลสอบ 

 
เดือนพฤษภาคม 2565 

 
เดือนมิถุนายน 2565 

 
เดือนกรกฎาคม 2565 
เดือนสิงหาคม 2565 

 
เดือนสิงหาคม 2565 

 
เดือนกันยายน 2565 

 
เดือนกันยายน 2565 
เดือนกันยายน 2565 

 ขั้นตรวจสอบและประเมิน
โครงการ (C) 
  - ประเมินผลด้านการวัดและ
ประเมินผล 

 
 
ภาคเรียนที่ 2/2564 เดือนมีนาคม 2565 
ภาคเรียนที่ 1/2565 เดือนกันยายน 2565 

 
 

คณะครูและฝ่าย
บริหารวิชาการ 

 ขั้นปรับปรุง (A) 
- ปรับปรุงแก้ไขการวัดและ
ประเมินผล 

 
ภาคเรียนที่ 1/2564 เดือนพฤศจิกายน 
2564 
ภาคเรียนที่ 2/2565 เดือนมีนาคม 2565 

 
คณะครูและฝ่าย
บริหารวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5.  กิจกรรมการดำเนินการ 

ที ่
กิจกรรมในการดำเนิน

โครงการ 
ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 การจัดการเรียนการสอน 1 ตุลาคม 2564 –  
30 กันยายน 2565 

985 
ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

2 การวัดและประเมินผล 1 ตุลาคม 2564 –  
30 กันยายน 2565 

79,015 
ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

รวมงบประมาณ 80,000  
6. งบประมาณดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 

ประเภทงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

อื่นๆ 

1 การจัดการเรียนการสอน      
2 การวัดและประเมินผล      

 
7. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต  (Outputs) 
1. นักเรียนได้รับการวัดและประเมินผล ร้อยละ 80 - การบันทึก - แบบบันทึก 
2. ครูได้รับแบบแสดงผลพัฒนาคุณภาพ
ทางการเรียน : ปพ.5 ทุกรายวิชา และ
นักเรียนได้รับแบบรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนรายบุคคล : ปพ.6 ทุกคน 

ร้อยละ 80 - การบันทึก - แบบบันทึก 

3. นักเรียนได้รับผลพัฒนาคุณภาพ
ทางการเรียนให้นักเรียนในการจบตาม
หลักสูตร (ระเบียนแสดงผลการเรียน : 
ปพ.1 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา :  
ปพ.2 แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา : 
ปพ.3 และใบรับรองผลการศึกษา : ปพ.
7) ทุกคน 

ร้อยละ 80 - การบันทึก - แบบบันทึก 



 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ร้อยละของนักเรียนได้รับการวัดและ
ประเมินผล อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 - การบันทึก - แบบบันทึก 

2. ร้อยละของครูได้รับแบบแสดงผล
พัฒนาคุณภาพทางการเรียน : ปพ.5 ทุก
รายวิชา และนักเรียนได้รับแบบรายงาน
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล : 
ปพ.6 ทุกคน 

ร้อยละ 80 - การบันทึก - แบบบันทึก 

3. ร้อยละของนักเรียนได้รับผลพัฒนา
คุณภาพทางการเรียนให้นักเรียนในการ
จบตามหลักสูตร (ระเบียนแสดงผลการ
เรียน : ปพ.1 หลักฐานแสดงวุฒิ
การศึกษา : ปพ.2 แบบรายงานผู้สำเร็จ
การศึกษา : ปพ.3 และใบรับรองผล
การศึกษา : ปพ.7) ทุกคน 

ร้อยละ 80 - การบันทึก - แบบบันทึก 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) นักเรียนได้รับการวัดและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) ครูได้รับแบบแสดงผลพัฒนาคุณภาพทางการเรียน : ปพ.5 ทุกรายวิชา และนักเรียนได้รับแบบ

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล : ปพ.6 ทุกคน 
 3) นักเรียนได้รับผลพัฒนาคุณภาพทางการเรียนให้นักเรียนในการจบตามหลักสูตร (ระเบียนแสดงผล
การเรียน : ปพ.1 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา : ปพ.2 แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา : ปพ.3 และใบรับรอง
ผลการศึกษา : ปพ.7) ทุกคน 
 

ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางนุสรา  เฉยแสง) (นางเนตรนารี  สุจริตจันทร์) 

หัวหน้างานวัดและประเมินผล หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                             (นายเรวัฒน์  พรหมสะโร) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 



 
 

รายละเอียดการใช้ทรัพยากรโครงการ 
โครงการส่งเสริมพัฒนา งานทะเบียน งานวัดและประเมินผล งานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบนางนุสรา  เฉยแสง      ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

จำนวน
เงิน

(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 

งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

การจัดการเรียนการสอน 
1 กระดาษดับเบิ้ลเอ 5 รีม 115 575       
2 หมึกเครื่องปริ้น canon 

G2020 GI-71 PGBK 
1 ขวด 330 330       

3 กระดาษการ์ดสีขาว 150 
แกรม 

1 ห่อ 80 80       

การวัดและประเมินผล 
1 กระดาษดับเบิ้ลเอ 95 รีม 115 10,925       
2 กระดาษโรเนียว(สีน้ำตาล) 120 รีม 50 6,000       
3 กระดาษการ์ดสีขาว 150 

แกรม 
3 ห่อ 80 240       

4 กระดาษปกเอสี่ สีฟ้า 1 ห่อ 80 80       
5 กระดาษปกเอสี่ สีชมพู 1 ห่อ 80 80       
6 กระดาษปกเอสี่ สีเขียว 1 ห่อ 80 80       
7 กระดาษปกเอสี่ สีเหลือง 1 ห่อ 80 80       
8 ปพ.2 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 400 แผ่น 2 800       
9 ปพ.2 การศึกษาภาคบังคับ 400 แผ่น 2 800       
10 ปพ.3 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 200 แผ่น 5 1,000       
11 แฟ้มสันกว้างขนาดเอสี่ 20 อัน 70 1,400       
12 ซองพลาสติกผูกเชือกขยาย

ข้าง F4 
18 อัน 30 540       

13 เครื่องปริ้น canon G2020 1 เครื่อง 5,390 5,390       
14 หมึกเครื่องปริ้น canon 

G2020 GI-71 PGBK 
2 ขวด 330 660       



 
 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

จำนวน
เงิน

(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 

งบประมาณ นอกงบประมาณ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

15 หมึกเครื่องปริ้น canon 
G2020 GI-71 Y 

2 ขวด 330 660       

16 หมึกเครื่องปริ้น canon 
G2020 GI-71 C 

2 ขวด 330 660       

17 หมึกเครื่องปริ้น canon 
G2020 GI-71 M 

2 ขวด 330 660       

18 หมึกเครื่องปริ้น Brother 
DCP-T300 BT6000BK 

1 ขวด 250 250       

19 หมึกเครื่องปริ้น Brother 
DCP-T300 BT5000C 

1 ขวด 250 250       

20 หมึกเครื่องปริ้น Brother 
DCP-T300 BT5000M 

1 ขวด 250 250       

21 หมึกเครื่องปริ้น Brother 
DCP-T300 BT5000Y 

1 ขวด 250 250       

22 หมึกและไขเครื่องโรเนียว 9 ชุด 3,500 31,500       
23 เทปกาวย่นขนาด 1.5 นิ้ว  4 ม้วน 20 80       
24 เป๊กทองเหลือง 2 ขา 

เบอร1์0(2) 
20 กล่อง 20 400       

25 สมุดเสนอเซ็น 2 เล่ม 150 300       
26 ลวดเสียบกระดาษเบอร์ 1 30 กล่อง 13 390       
27 ปากกาไวท์บอร์ดสีน้ำเงิน 1 กล่อง 180 180       
28 ปากกา pigma micron01 2 แท่ง 55 110       
29 ถ่ายเอกสารข้อสอบกลาง

และปลายภาค 
30,000 
แผ่น 

0.50 15,000       

รวม 40,000       
 

 



 
 

โครงการ  พัฒนาระบบนิเทศการเรียนการสอนและ PLC  
ผู้รับผิดชอบ  นางเนตรนารี  สุจริตจันทร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่ √  โครงการต่อเนื่อง        
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
  ( ) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

( √) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนแม่บทย่อย : 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

       ในศตวรรษท่ี 21  
เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
แผนแม่บทย่อย 12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
 เป้าหมาย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา                  
            เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา   
ประเด็นปฏิรูปเรื่อง   4) กลไก และระบบการผลิตคัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู  

          และอาจารย์  
ประเด็นปฏิรูปเรื่อง   5) การจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ

ที่ 21  
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ ของ
คนไทยทุกช่วงวัย 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการ
เรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรัก                     
ในสถาบันหลักของชาติ ยืดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน 

การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์  สพม.สห อท  ข้อที่  5. ส่งเสริมครู ให้เป็นครูยุคใหม่ และเปลี่ยนบทบาท
ครูผู้สอนเป็น Coach ที่มีประสิทธิภาพ  



 
 

กลยุทธ์ โรงเรียน 3. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนรวม         

มาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มาตรฐาน สมศ. ด้านที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
          จุดเน้น สพม. จุดเน้นที่ 2 ด้านบุคลากรดี (High Quality Personals : HQP) 

   2. ครูผู้สอน 

1. หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงของสังคม ความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นไป

อย่างรวดเร็ว บุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษาจึงจำเป็นต้องปรับปรุงตนเองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อจะได้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การนิเทศการศึกษาและPLC เป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยเหลือและพัฒนางาน ให้ทันต่อ
สภาพความเปลี่ยนแปลง การนิเทศการศึกษาและPLC จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยเหลือสนับสนุนให้
กระบวนการบริหาร และการบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพถึงระดับที่พึงประสงค์   
 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนิเทศการเรียนการสอนจึงได้จัดทำ
โครงการนิเทศการเรียนการสอนนี้ขึ้นมา  เพ่ือให้การนิเทศภายในของครูดำเนินการอย่างเป็นระบบมีแบบแผน  
และสอดคล้องกับสภาพปัญหา  มุ่งพัฒนาในทุกด้านเพ่ือให้การจัดการศึกษาได้มาตรฐานตามวัตถุประสงค์ 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตร 
2. เพ่ือให้โรงเรียนมีรูปแบบในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายที่กำหนด 

 

3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 

      1. ร้อยละ 70 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศการสอนแบบมีส่วนร่วมและ PLC 
  2. นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด 
          ด้านคุณภาพ 

1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและสอดคล้องกับ                  
แผนการจัดการเรียนการสอน 



 
 

2. โรงเรียนมีรูปแบบในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน 
3. นักเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด 

4. ปฏิทินการปฏิบัติ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 

นิเทศการสอน 
ขั้นวางแผน(P) 
  - วางแผนเสนออนุมัติโครงการ 
  - จัดทำแผนงานปฏิทินของโรงเรียน 
ขั้นดำเนินกิจกรรม  (D) 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 
 - ดำเนินงานตามแผนงาน 
  - สร้างเครื่องมือการนิเทศ ได้แก่แบบบันทึก 
    ต่างๆ และปฏิทินในการนิเทศภายใน 
  - นิเทศตามปฏิทินนิเทศและPLC 
ขั้นตรวจสอบและประเมินโครงการ  (C) 
- สรุปผลการดำเนินการนิเทศภายใน 
  ขั้นปรับปรุง(A) 
- นำข้อเสนอแนะจากการนิเทศไปปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
- สรุปประเมินโครงการ 

 
1 ตุลาคม 2564 

 –  
30 กันยายน 2565 

 
 
 

 
 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 

 
5.  กิจกรรมการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมในการดำเนินโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอนแบบ 
มีส่วนร่วมและPLC 

15 พฤษภาคม 
2564 

– 
31 มีนาคม 2565 

1,000 ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 

รวมงบประมาณ 1,000  
 
 
 
 



 
 

6. งบประมาณดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 

ประเภทงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

อ่ืนๆ 

1 กิจกรรมนิเทศการ
เรียนการสอนและ
PLC 

1,000 - - - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

  1,000     
 
7. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs)    
 1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ได้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรและสอดคล้องกับแผนการ
จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 70 นิเทศการสอน แบบนิเทศ             
การสอน 

2. นักเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด 

ร้อยละ 70 นิเทศการสอน แบบนิเทศการ
สอน 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับการนิเทศการสอนและ
PLC 

ร้อยละ 70 นิเทศการสอน แบบนิเทศ          
การสอน 

2. ร้อยละนกัเรียน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นตามเป้าหมาย ที่
โรงเรียนกำหนด 

ร้อยละ 70 สรุปผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 

แบบสรุป
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 
 
 
 
 



 
 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยเทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย 

 2. โรงเรียนมีรูปแบบในการนิเทศภายใน 
3. นักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 

 
 ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ       ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบ
โครงการ 
                   (นางเนตรนารี  สุจริตจันทร์ )    (นางเนตรนารี  สุจริตจันทร์) 
             ครู                    หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายเรวัฒน์  พรหมสะโร) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดการใช้ทรัพยากรโครงการ 
โครงการนิเทศการเรียนการสอน    งานนิเทศการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นางเนตรนารี  สุจริตจันทร์   ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน

(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

1 จัดทำเอกสารการนิเทศ   500   500    
2 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

ในประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  500 

  500    

รวม 1,000   1,000    
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงการ  ส่งเสริมการอ่าน          

ผู้รับผิดชอบ นางจรรยา  ทองดี         

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565      

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง        
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
    ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

      แผนแม่บทย่อย : 11.3 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

      เป้าหมาย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด 

วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ

แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

แผนแม่บทย่อย : 11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 

เป้าหมาย แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะ อาชีพสูง ตระหนักใน

ความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของ

โครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

  ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
      แผนแม่บทย่อย : 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
      เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ

ทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
         แผนแม่บทย่อย 12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

      เป้าหมาย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา 
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา   

ประเด็นปฏิรูป เรื่องที่ 1 ระบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  ประเด็นปฏิรูป เรื่องที่ 5 การจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน 
ศตวรรษท่ี 21 
  ประเด็นปฏิรูป เรื่องที่ 7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบ
ดิจิทัล 
 
 



 
 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 ข้อที ่1 การปกป้อง และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ข้อที ่3 การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 ข้อที ่8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ ของคนไทยทุกช่วงวัย 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.  

ด้านที ่2 ด้านโอกาส 
  ข้อ 2.2 ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษา
ต่อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
ที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ด้านที ่3 ด้านคุณภาพ 
  ข้อ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะ 

ที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  
ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้อง 
ต่อบ้านเมือง 

  ข้อ 3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้น
สูง นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันและการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 

  ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัด 
การเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็น
คร ู

ด้านที ่4 ด้านประสิทธิภาพ 
 ข้อ 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลัก  

ในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
สอดคล้องกับกลยุทธ์  สพม. สหอท.   

ข้อที ่1 ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
ข้อที ่2 สนับสนุนกระบวนการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ 
ข้อที ่3 ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 
ข้อที ่4 ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 

เสมอภาค และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
 
 



 
 

 กลยุทธ์ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 
  ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

ข้อที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ข้อที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ข้อที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนรวม 

มาตรฐาน สพฐ. 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

    ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
          มาตรฐาน สมศ. 
  ด้านที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
          จุดเน้น สพม. สหอท.  
  จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน นักเรียนดัง (High Quality Students : HQS) 
  จุดเน้นที่ 2 ด้านผู้บริหารสถานศึกษาและครู บุคลากรดี (High Quality Personals : HQP) 
  จุดเน้นที่ 3 ด้านสถานศึกษา องค์กรเด่น (High Quality Organization : HQO) 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การอ่านเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนรู้ ทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียน การเรียนรู้นอกห้องเรียน  
และการเรียนรู้นอกโรงเรียนคือการศึกษาตลอดชีวิต นักเรียนที่มีสมรรถนะด้านการอ่านจะส่งผลต่อการเรียนรู้
เนื้อหาสาระในวิชาต่าง ๆ ได้ดี เนื่องจากการอ่านทำให้พัฒนาทักษะด้านภาษาและคำศัพท์ การอ่านทำให้ได้
เรียนรู้โลกกว้างและยังช่วยสร้างจินตนาการ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอ่านไปใช้ใน
การดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศ และโลกต่อไป 
 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของโรงเรียน รวบรวมความรู้และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียน 
การสอนตามหลักสูตร หนังสือและสื่อในห้องสมุดนำนักเรียนไปสู่ประสบการณ์ใหม่ ๆ ซึ่งมีทั้งความรู้ 
และความเพลิดเพลิน ทั้งยังช่วยเสริมสร้างจินตนาการ สร้างความตระหนักและเข้าใจสังคมและวัฒนธรรม 
ที่หลากหลาย รองรับการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์และแก้ไขปัญหา ใช้การอ่านเพ่ือพัฒนาตนเองและเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโลก ดังที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ประกาศใช้มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๖ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ 
 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมเห็นความสำคัญของการอ่านและการดำเนินงานพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน จึงดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่าน ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรม



 
 

ตอบปัญหาน่ารู้ กิจกรรมนิทรรศการห้องสมุด กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด 
เพ่ือพัฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐาน มีการบริการทรัพยากรสารสนเทศครบถ้วนและทันสมัย มุ่งพัฒนานักเรียน
ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหา ใช้การอ่านเพ่ือ
พัฒนาตนเอง และเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 กิจกรรมรักการอ่าน 
    1) เพ่ือส่งเสริมการอ่าน การใช้ห้องสมุด และการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

   2) เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนอ่าน ดู ฟัง จากทรัพยากรสารสนเทศและสื่อที่หลากหลาย  
ทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด 

   3) เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2.2 กิจกรรมตอบปัญหาน่ารู้ 
    1) เพ่ือให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น สนใจ ค้นคว้าหาความรู้ 

   2) เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   3) เพ่ือให้นักเรียนสามรถนำความรู้จากการอ่านใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

 2.3 กิจกรรมนิทรรศการสัปดาหห์้องสมุด  
    1) เพ่ือประชาสัมพันธ์งานและบริการต่าง ๆ ของห้องสมุด 

   2) เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ คือ 
ห้องสมุด 
    3) เพ่ือให้นักเรียนแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ฝึกทักษะทางวิชาการจากประสบการณ์จริง 
 2.4 กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ 

   1) เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวัสดุสารสนเทศภายในห้องสมุดและระบบการจัดเก็บหนังสือ 
   2) เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการเป็นผู้นำในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้ 
   3) เพ่ือให้นักเรียนมีจิตสาธารณะในการบริการชุมชนเพ่ือสร้างสังคมแห่งการอ่าน 

 2.5 กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 
   1) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดให้พร้อมใช้งานและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   2) เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   3) เพ่ืออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและได้รับประโยชน์จาก

การศึกษาความรู้เพ่ิมมากขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

3.  เป้าหมาย 

 3.1 กิจกรรมรักการอ่าน 
      ด้านปริมาณ 

      1) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน ร้อยละ 80 เป็นสมาชิกห้องสมุดและมี
การใช้บริการยืมคืนหนังสือภายในห้องสมุด 

     2) นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่านและส่งบันทึกการอ่าน 
     3) นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมรักการอ่านอยู่ในระดับมากขึ้นไป 

      ด้านคุณภาพ 

      1) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
     2) นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง 
     3) นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 กิจกรรมตอบปัญหาน่ารู้ 

      ด้านปริมาณ 

      1) นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาน่ารู้ 
     2) นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมตอบปัญหาน่ารู้อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

       ด้านคุณภาพ 

      1) นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น สนใจ ค้นคว้าหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ 
     2) นักเรียนแสวงหาความรู้ไดด้้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
     3) นักเรียนนำความรู้จากการอ่านใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

 3.3 กิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด  
      ด้านปริมาณ 

      1) นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด 
     2) นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุดอยู่ในระดับมาก

ขึ้นไป 
       ด้านคุณภาพ 

      1) ห้องสมุดไดป้ระชาสัมพันธ์งานและบริการต่าง ๆ 
     2) นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ คือ ห้องสมุด 

      3) นักเรียนแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และฝึกทักษะทางวิชาการจากประสบการณ์จริง 
 3.4 กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ 
      ด้านปริมาณ 

      1) นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานและการใช้บริการห้องสมุด 
     2) นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการให้บริการของห้องสมุดอยู่ในระดับมากข้ึนไป 

       ด้านคุณภาพ 



 
 

     1) นักเรียนจัดเก็บหนังสือและวัสดุสารสนเทศภายในห้องสมุดได้อย่างถูกต้อง 
     2) นักเรียนเป็นผู้นำในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
     3) นักเรียนมีจิตสาธารณะในการบริการชุมชนเพื่อสร้างสังคมแห่งการอ่าน 

 3.5 กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 
      ด้านปริมาณ 

      1) นักเรียน ครู และ บุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80 เข้าใช้บริการห้องสมุดอย่างน้อยสัปดาห์ 
ละ 1 ครั้ง 

     2) นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการให้บริการของห้องสมุดอยู่ในระดับมากข้ึนไป 
       ด้านคุณภาพ 

     1) ห้องสมุดได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้พร้อมใช้งานและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     2) ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
     3) ผู้ใช้บริการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและได้รับประโยชน์จากการศึกษาความรู้เพ่ิมมากข้ึน 
 

4. ปฏิทินการปฏิบัติ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 4.1 กิจกรรมรักการอ่าน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 ขั้นวางแผนงาน (P)   
1 กำหนดเป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการ 1-29 ต.ค. 64 นางจรรยา  ทองดี 
2 เสนออนุมัติโครงการ 1-30 ธ.ค. 64 นางจรรยา  ทองดี 
3 จัดทำคำสั่ง ประชุม จัดเตรียม ติดต่อประสานงาน  1-30 ธ.ค. 64 คณะดำเนินงาน 
 ขั้นดำเนินการ (D)   
4 เปิดให้บริการห้องสมุด 4 ม.ค. 65 นางจรรยา  ทองดี 

คณะดำเนินงาน 
5 จัดทำบัตรประจำตัวสมาชิกห้องสมุด 10-14 ม.ค. 65 นางจรรยา  ทองดี 

ยุวบรรณารักษ์ 
6 ให้บริการยืม-คืนหนังสือ  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
4 ม.ค. 65 

-18 มี.ค. 65 
นางจรรยา  ทองดี 

ยุวบรรณารักษ์ 
7 ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน 

     - สุดยอดนักอ่าน 
     - สุดยอดนักยืม 
     - ครูต้นแบบแห่งการเรียนรู้ 

17-21 ม.ค. 65 
 

นางจรรยา  ทองดี 
ยุวบรรณารักษ์ 

8 จัดกิจกรรมบันทึกการอ่าน  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

24 ม.ค.-28 ก.พ. 65 นางจรรยา  ทองดี 
ครูที่ปรึกษาทุกคน 



 
 

9 ประกาศผลและมอบรางวัลการแข่งขัน 1-11 มี.ค. 65 นางจรรยา  ทองดี 
10 จัดกิจกรรมบันทึกการอ่าน  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
1 มิ.ย.-16 ก.ย. 65 นางจรรยา  ทองดี 

ครูที่ปรึกษาทุกคน 
11 ประกาศผลและมอบรางวัลการแข่งขัน 19-23 ก.ย. 65 นางจรรยา  ทองดี 
 ขั้นสรุปและประเมินผล (C)   

12 รวบรวมข้อมูลและผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการและ
สรุปผลการประเมินโครงการ 

26-30 ก.ย. 65 นางจรรยา  ทองดี 
ยุวบรรณารักษ์ 

13 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน 26-30 ก.ย. 65 นางจรรยา  ทองดี 
ยุวบรรณารักษ์ 

 ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)   
14 กำหนดแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในครั้ง

ต่อไป ให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
26-30 ก.ย. 65 นางจรรยา  ทองดี 

ยุวบรรณารักษ์ 
15 จัดทำข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 26-30 ก.ย. 65 นางจรรยา  ทองดี 

 4.2 กิจกรรมตอบปัญหาน่ารู้ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 ขั้นวางแผนงาน (P)   
1 กำหนดเป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการ 1-29 ต.ค. 64 นางจรรยา  ทองดี 
2 เสนออนุมัติโครงการ 1-30 ธ.ค. 64 นางจรรยา  ทองดี 
3 จัดทำคำสั่ง ประชุม จัดเตรียม ติดต่อประสานงาน  1-30 ธ.ค. 64 คณะดำเนินงาน 
 ขั้นดำเนินการ (D)   
4 เปิดให้บริการห้องสมุด 4 ม.ค. 65 คณะดำเนินงาน 
5 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
17-21 ม.ค. 65 นางจรรยา  ทองดี 

ยุวบรรณารักษ์ 
6 ดำเนินกิจกรรมตอบปัญหาน่ารู้  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
เดือนละ 2 ครั้ง ประกอบด้วยคำถามประจำวันที่ 1  
และวันที่ 16 ของเดือน นักเรียนที่ตอบคำถามถูกต้อง 
จะได้รับคะแนนสะสม นักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด 5 คน 
จะได้รับของรางวัลและเกียรติบัตร/นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย 5 ครั้งจะได้รับเกียรติบัตร 

17 ม.ค.-28 ก.พ. 65 นางจรรยา  ทองดี 
คณะดำเนินงาน 
ยุวบรรณารักษ์ 



 
 

7 ประกาศผลและมอบรางวัล  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

1-11 มี.ค. 65 

8 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

25-29 พ.ค. 65 

9 ดำเนินกิจกรรมตอบปัญหาน่ารู้ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

1 มิ.ย.-16 ก.ย. 65 

10 ประกาศผลและมอบรางวัล 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

19-23 ก.ย. 65 

 ขั้นสรุปและประเมินผล (C)   
11 รวบรวมข้อมูลและผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ

เป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการและ
สรุปผลการประเมินโครงการ 

26-30 ก.ย. 65 นางจรรยา  ทองดี 
คณะดำเนินงาน 
ยุวบรรณารักษ์ 

12 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน 26-30 ก.ย. 65 
 ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)   

13 กำหนดแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในครั้ง
ต่อไป ให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

26-30 ก.ย. 65 นางจรรยา  ทองดี 
คณะดำเนินงาน 
ยุวบรรณารักษ์ 14 จัดทำข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 26-30 ก.ย. 65 

 4.3 กิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 ขั้นวางแผนงาน (P)   
1 กำหนดเป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการ 1-29 ต.ค. 64 นางจรรยา  ทองดี 
2 เสนออนุมัติโครงการ 1-30 ธ.ค. 64 นางจรรยา  ทองดี 
3 จัดทำคำสั่ง ประชุม จัดเตรียม ติดต่อประสานงาน  1-29 ก.ค. 65 คณะดำเนินงาน 
 ขั้นดำเนินการ (D)   
4 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและรับสมัครผู้เข้าร่วมการ

ประกวดและการแข่งขันต่าง ๆ 
1-5 ส.ค. 65 นางจรรยา  ทองดี 

ยุวบรรณารักษ์ 
5 จัดแสดงนิทรรศการภายในห้องสมุด 

     - นิทรรศการหนังสือรางวัลซีไรต์ 
     - นิทรรศการหนังสือรางวัลวรรณกรรมแว่นแก้ว 
     - นิทรรศการหนังสือดี ประจำปี 2565 
     - นิทรรศการวิวัฒนาการหนังสือของไทย 

8-26 ส.ค. 65 นางจรรยา  ทองดี 
คณะดำเนินงาน 
ยุวบรรณารักษ์ 

6 จัดการประกวดและแข่งขัน ดังนี้ 
     - การประกวดแต่งคำขวัญ 

8-26 ส.ค. 65 นางจรรยา  ทองดี 



 
 

     - การประกวดเขียนเรียงความ 
     - การประกวดวาดภาพระบายสี 
     - การประกวดภาพถ่าย 
     - การประกวดอ่านออกเสียง 
     - การแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรม
ไทย 

คณะดำเนินงาน 
ยุวบรรณารักษ์ 

7 จัดกิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด 
     - พิธีเปิด/ประกาศผลและมอบรางวัล 
     - การเล่านิทานประกอบการแสดง 
     - การเล่นเกมทายปัญหา เกมเติมคำศัพท์ ฯลฯ 

22-26 ส.ค. 65 นางจรรยา  ทองดี 
คณะดำเนินงาน 
ยุวบรรณารักษ์ 

 ขั้นสรุปและประเมินผล (C)   
8 รวบรวมข้อมูลและผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ

เป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการและ
สรุปผลการประเมินโครงการ 

1-30 ก.ย. 65 นางจรรยา  ทองดี 
คณะดำเนินงาน 

9 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน 1-30 ก.ย. 65 นางจรรยา  ทองดี 
คณะดำเนินงาน 

 ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)   
10 กำหนดแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในครั้ง

ต่อไป ให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
1-30 ก.ย. 65 นางจรรยา  ทองดี 

คณะดำเนินงาน 
11 จัดทำข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 1-30 ก.ย. 65 นางจรรยา  ทองดี 

คณะดำเนินงาน 
 4.4 กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 ขั้นวางแผนงาน (P)   
1 กำหนดเป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการ 1-29 ต.ค. 64 นางจรรยา  ทองดี 
2 เสนออนุมัติโครงการ 1-30 ธ.ค. 64 นางจรรยา  ทองดี 
3 จัดทำคำสั่ง ประชุม จัดเตรียม ติดต่อประสานงาน  1-30 ธ.ค. 64 คณะดำเนินงาน 
 ขั้นดำเนินการ (D)   
4 เปิดให้บริการห้องสมุด 4 ม.ค. 65 นางจรรยา  ทองดี 

คณะดำเนินงาน 
5 เปิดรับสมัครแกนนำยุวบรรณารักษ์ 4-7 ม.ค. 65 นางจรรยา  ทองดี 
6 ชี้แจงหน้าที่และมอบหมายงานยุวบรรณารักษ์ 4-7 ม.ค. 65 นางจรรยา  ทองดี 
7 จัดทำบัตรประจำตัวสมาชิกห้องสมุด 10-28 ม.ค. 65 นางจรรยา  ทองดี 

แกนนำยุวบรรณารักษ์ 



 
 

8 ให้บริการยืม-คืนหนังสือ 4 ม.ค. 65 
-18 มี.ค. 65 

นางจรรยา  ทองดี 
แกนนำยุวบรรณารักษ์ 

9 จัดป้ายนิเทศกิจกรรมหรือวันสำคัญต่าง ๆ 4 ม.ค. 65 
-30 ก.ย. 65 

นางจรรยา  ทองดี 
แกนนำยุวบรรณารักษ์ 

 ขั้นสรุปและประเมินผล (C)   
10 รวบรวมข้อมูลและผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ

เป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการและ
สรุปผลการประเมินโครงการ 

26-30 ก.ย. 65 นางจรรยา  ทองดี 
แกนนำยุวบรรณารักษ์ 

11 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน 26-30 ก.ย. 65 นางจรรยา  ทองดี 
แกนนำยุวบรรณารักษ์ 

 ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)   
12 กำหนดแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในครั้ง

ต่อไป ให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
26-30 ก.ย. 65 นางจรรยา  ทองดี 

แกนนำยุวบรรณารักษ์ 
13 จัดทำข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 26-30 ก.ย. 65 นางจรรยา  ทองดี 

แกนนำยุวบรรณารักษ์ 
 
 4.5 กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 ขั้นวางแผนงาน (P)   
1 กำหนดเป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการ 1-29 ต.ค. 64 นางจรรยา  ทองดี 
2 เสนออนุมัติโครงการ 1-30 ธ.ค. 64 นางจรรยา  ทองดี 
3 จัดทำคำสั่ง ประชุม จัดเตรียม ติดต่อประสานงาน  1-30 ธ.ค. 64 คณะดำเนินงาน 
 ขั้นดำเนินการ (D)   
4 เปิดให้บริการห้องสมุด 4 ม.ค. 65 นางจรรยา  ทองดี 

คณะดำเนินงาน 
5 จัดซื้อหนังสือรางวัลซีไรต์/หนังสือรางวัลวรรณกรรม

แว่นแก้ว/หนังสือดี ประจำปี 2564 
4 ม.ค. -28 ก.พ. 65 นางจรรยา  ทองดี 

 ขั้นสรุปและประเมินผล (C)   
6 รวบรวมข้อมูลและผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ

เป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการและ
สรุปผลการประเมินโครงการ 

26-30 ก.ย. 65 นางจรรยา  ทองดี 



 
 

7 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการ
ดำเนินงาน 

26-30 ก.ย. 65 นางจรรยา  ทองดี 

 ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)   
8 กำหนดแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานใน

ครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
26-30 ก.ย. 65 นางจรรยา  ทองดี 

9 จัดทำข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 26-30 ก.ย. 65 นางจรรยา  ทองดี 
 
5.  กิจกรรมการดำเนินการ 

ที ่
กิจกรรมในการดำเนิน

โครงการ 
ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมรักการอ่าน 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 8,000 นางจรรยา ทองดี 
2 กิจกรรมตอบปัญหาน่ารู้ 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65  2,000 นางจรรยา ทองดี 
3 กิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์

ห้องสมุด 
1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 12,000 

นางจรรยา ทองดี 

4 กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 3,000 นางจรรยา ทองดี 
5 กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดเพ่ือ

การเรียนรู้ 
1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 5,000 

นางจรรยา ทองดี 

รวมงบประมาณ 30,000 นางจรรยา ทองดี 
 
6. งบประมาณดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประเภทงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

งบประมาณ นอกงบประมาณ 

เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึก

ษา 
อ่ืนๆ 

1 กิจกรรมรักการอ่าน 1 ต.ค. 64  
– 30 ก.ย. 65 

8,000 
   นางจรรยา ทองดี 

2 กิจกรรมตอบปัญหาน่ารู้ 1 ต.ค. 64  
– 30 ก.ย. 65 

2,000 
   นางจรรยา ทองดี 

3 กิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์
ห้องสมุด 

1 ต.ค. 64  
– 30 ก.ย. 65 

12,000 
   นางจรรยา ทองดี 



 
 

4 กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ 1 ต.ค. 64  
– 30 ก.ย. 65 

3,000 
   นางจรรยา ทองดี 

5 กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด
เพ่ือการเรียนรู้ 

1 ต.ค. 64  
– 30 ก.ย. 65 

5,000 
   นางจรรยา ทองดี 

รวม 30,000     
 
7. การวัดและประเมินผล 
 7.1 กิจกรรมรักการอ่าน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต  (Outputs)    

1) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาภายในโรงเรียน เป็นสมาชิก
ห้องสมุดและมีการใช้บริการยืมคืนหนังสือ
ภายในห้องสมุด 

ร้อยละ 80 นับจำนวนสมาชิกห้องสมุด ทะเบียนสมาชิก
ห้องสมุด 

2) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่าน
และส่งบันทึกการอ่าน 

ร้อยละ 80 ตรวจแบบบันทึกการอ่าน แบบบันทึก 
การอ่าน 

3) นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมรักการอ่านอยู่ในระดับมากขึ้นไป 

ร้อยละ 80 สอบถามความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมรักการอ่าน 

แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาหมั่นศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 80 สอบถามแนวทาง
การศึกษาหาความรู้ 

แบบสอบถาม 

2) นักเรียนอ่าน ดู ฟัง จากทรัพยากร
สารสนเทศและสื่อที่หลากหลาย 

ร้อยละ 80 สอบถามแนวทาง
การศึกษาหาความรู้ 

แบบสอบถาม 

3) นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

ร้อยละ 80 สอบถามแนวทาง
การศึกษาหาความรู้ 

แบบสอบถาม 

 

 7.2 กิจกรรมตอบปัญหาน่ารู้ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัด 
และประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต  (Outputs)    
1) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาน่ารู้ ร้อยละ 80 นับจำนวน แบบบันทึกคะแนน 
2) นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมตอบ
ปัญหาน่ารู้อยู่ในระดับมากข้ึนไป 

ร้อยละ 80 สอบถาม 
ความพึงพอใจ 

แบบสอบถาม 



 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1) นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น สนใจ ค้นคว้าหา
ความรู้อย่างสม่ำเสมอ  

ร้อยละ 80 สอบถามแนวทาง
การศึกษาหาความรู้ 

แบบสอบถาม 

2) นักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองและพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 80 สอบถามแนวทาง
การศึกษาหาความรู้ 

แบบสอบถาม 

3) นักเรียนนำความรู้จากการอ่านใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

ร้อยละ 80 สอบถามแนวทาง
การศึกษาหาความรู้ 

แบบสอบถาม 

  
7.3 กิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัด 
และประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต  (Outputs)    
1) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์
ห้องสมุด 

ร้อยละ 80 นับจำนวน แบบบันทึก 
การเข้าร่วมกิจกรรม 

2) นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุดอยู่ในระดับ 
มากขึ้นไป 

ร้อยละ 80 สอบถาม 
ความพึงพอใจ 

แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1) ห้องสมุดไดป้ระชาสัมพันธ์งานและบริการต่าง ๆ  ร้อยละ 80 สอบถาม 

ความพึงพอใจ 
แบบสอบถาม 

2) นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้ที่สำคัญ คือ ห้องสมุด 

ร้อยละ 80 สอบถาม 
ความพึงพอใจ 

แบบสอบถาม 

3) นักเรียนแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และฝึกทักษะ 
ทางวิชาการจากประสบการณ์จริง 

ร้อยละ 80 สอบถาม 
ความพึงพอใจ 

แบบสอบถาม 

 
  7.4 กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัด 
และประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต  (Outputs)    
1) นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานและการใช้บริการห้องสมุด 

ร้อยละ 80 สอบถามการใช้บริการ
ห้องสมุด 

แบบสอบถาม 



 
 

2) นักเรียนมีความพึงพอใจในการให้บริการของ
ห้องสมุดอยู่ในระดับมากข้ึนไป 

ร้อยละ 80 สอบถาม 
ความพึงพอใจ 

แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1) นักเรียนจัดเก็บหนังสือและวัสดุสารสนเทศ 
ภายในห้องสมุดได้อย่างถูกต้อง 

ร้อยละ 80 ประเมินการใช้ห้องสมุด 
และจัดกิจกรรม 

แบบประเมิน 

2) นักเรียนเป็นผู้นำในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ร้อยละ 80 ประเมินการใช้ห้องสมุด 
และจัดกิจกรรม 

แบบประเมิน 

3) นักเรียนมีจิตสาธารณะในการบริการชุมชน 
เพ่ือสร้างสังคมแห่งการอ่าน 

ร้อยละ 80 ประเมินการใช้ห้องสมุด 
และจัดกิจกรรม 

แบบประเมิน 

 
 7.5 กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัด 
และประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต  (Outputs)    
1) นักเรียน คร ูและ บุคลากรทางการศึกษาเข้าใช้
บริการห้องสมุดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

ร้อยละ 80 นับจำนวน แบบบันทึกการ
เข้าใช้ห้องสมุด 

2) นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของห้องสมุดอยู่ในระดับมากข้ึนไป 

ร้อยละ 80 สอบถาม 
ความพึงพอใจ 

แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1) ห้องสมุดได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้พร้อมใช้
งานและเอ้ือต่อการเรียนรู้  

ร้อยละ 80 ประเมิน 
การดำเนินงานห้องสมุด 

แบบประเมิน 

2) ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน ครู  
และบุคลากรทางการศึกษา 

ร้อยละ 80 ประเมิน 
การดำเนินงานห้องสมุด 

แบบประเมิน 

3) ผู้ใช้บริการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและได้รับ
ประโยชน์จากการศึกษาความรู้เพิ่มมากข้ึน 

ร้อยละ 80 ประเมิน 
การดำเนินงานห้องสมุด 

แบบประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 8.1 กิจกรรมรักการอ่าน 

    1) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาใช้บริการห้องสมุดเพ่ือการศึกษาค้นคว้าความรู้ 

   2) นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง 

   3) นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 8.2 กิจกรรมตอบปัญหาน่ารู้ 

    1) นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น สนใจ ค้นคว้าหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ 

   2) นักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

   3) นักเรียนนำความรู้จากการอ่านใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

 8.3 กิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด  

    1) ห้องสมุดได้ประชาสัมพันธ์งานและบริการต่าง ๆ 

   2) นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ คือ ห้องสมุด 

    3) นักเรียนแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และฝึกทักษะทางวิชาการจากประสบการณ์จริง 

 8.4 กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ 

   1) นักเรียนจัดเก็บหนังสือและวัสดุสารสนเทศภายในห้องสมุดได้อย่างถูกต้อง 

   2) นักเรียนเป็นผู้นำในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

   3) นักเรียนมีจิตสาธารณะในการบริการชุมชนเพื่อสร้างสังคมแห่งการอ่าน 

 8.5 กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 

   1) ห้องสมุดได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้พร้อมใช้งานและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

   2) ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

   3) ผู้ใช้บริการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและได้รับประโยชน์จากการศึกษาความรู้เพิ่มมากขึ้น 
 
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นางจรรยา  ทองดี) 
            หวัหน้างานห้องสมุด 

ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางเนตรนารี  สุจริตจันทร์) 
          หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ 

 
 

             ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายเรวัฒน์  พรหมสะโร) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 



 
 

รายละเอียดการใช้ทรัพยากรโครงการ 
โครงการ     ส่งเสริมการอ่าน    งาน    ห้องสมุด    
ผู้รับผิดชอบ  นางจรรยา  ทองดี    ฝ่าย    งานวิชาการ   
 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน

(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

1 กิจกรรมรักการอ่าน   8,000   8,000    
 แฟ้มเอกสาร 3 ห่วง 5 แฟ้ม 80 400   400    
 กระดาษถ่ายเอกสารสีขาว  

A4 80g 
7 รีม 115 805 

  
805 

   

 กระดาษการ์ด 150g  
แพ็คละ 50 แผ่น 

8 แพ็ค 90 720 
  

720 
   

 กระดาษการ์ดสี 180g  
แพ็คละ 50 แผ่น 

2 แพ็ค 200 200 
  

200 
   

 เครื่องเย็บกระดาษตัวยาว  
เย็บกลางหน้า เบอร์ 35 

1 เครื่อง 1,195 1,195 
  

1,195 
   

 เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 10 3 เครื่อง 50 150   150    
 ลวดเย็บ เบอร์ 35  

แพ็ค 12 กล่อง 
1 แพ็ค 150 150 

  
150 

   

 ลวดเย็บ เบอร์ 10  
แพ็ค 24 กล่อง 

1 แพ็ค 240 480 
  

480 
   

 สุดยอดนักอ่าน 18 รางวัล  18 รางวัล 50 900   900    
 สุดยอดนักยืม 20 รางวัล  20 รางวัล 50 1,000   1,000    
 สุดยอดคุณครู 5 รางวัล  5 รางวัล 100 500   500    
 หมึกเครื่องพิมพ์ Canoon 

G2010 สีดำ 
2 ขวด 300 600 

  
600 

   

 หมึกเครื่องพิมพ์ Canoon 
G2010 สีฟ้า 

1 ขวด 300 300 
  

300 
   

 หมึกเครื่องพิมพ์ Canoon 
G2010 สีแดง 

1 ขวด 300 300 
  

300 
   



 
 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน

(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

 หมึกเครื่องพิมพ์ Canoon 
G2010 สีเหลือง 

1 ขวด 300 300 
  

300 
   

2 กิจกรรมตอบปัญหาน่ารู้   2,000   2,000    
 กระดาษ หลังรูป  

ขนาด 56x76 cm 
6 แผ่น 25 150 

  
150 

   

 กาวยางพิเศษ 50ml 1 หลอด 90 90   90    
 กาว 2 หน้า แบบบาง  

ขนาด ¾ นิ้ว 
3 อัน 35 105 

  
105 

   

 กระดาษสี 2 หน้า ขนาด 
52x77 cm หนา 100g 

10 แผ่น 10 100 
  

100 
   

 แฟ้มเอกสาร 3 ห่วง 1 แฟ้ม 80 80   80    
 กระดาษถ่ายเอกสารสีขาว A4 

80g 
5 รีม 115 575 

  
575 

   

 กระดาษการ์ด 180g  
แพ็คละ 50 แผ่น 

2 แพ็ค 100 200 
  

200 
   

 รางวัลพิเศษ 10 รางวัล 10 รางวัล 70 700   700    
3. กิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์

ห้องสมุด 
  12,000 

  
12,000 

   

 ไวนิล    2,500   2,500    
 วัสดุอุปกรณ์สำหรับจัด

หอประชุมและพิธีเปิดงาน 
  2,100 

  
2,100 

   

 วัสดุอุปกรณ์สำหรับ 
การแสดง 7 ชุดการแสดง 

7 300 2,100 
  

2,100 
   

 ไวท์บอร์ดเล็กสำหรับแข่งขัน
สารานุกรม 

10 
กระดาน 

50 500 
  

500 
   

 ปากกาไวท์บอร์ด 1 โหล 250 250   250    
 แปลงลบกระดาษ 10 อัน 15 150   150    



 
 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน

(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

 กระดาษการ์ด 180g  
แพ็คละ 50 แผ่น 

3 แพ็ค 100 300 
  

300 
   

 ของรางวัล - - 3,500   3,500    
 ของรางวัลนักแสดง 

 
6 รางวัล 100 600 

  
600 

   

4. กิจกรรมยุวบรรณารักษ์   3,000   3,000    
 กระดาษการ์ดสี 180g  

แพ็คละ 50 แผ่น 
2 แพ็ค 100 200 

  
200 

   

 กระดาษการ์ดสีขาว 180g แพ็
คละ 50 แผ่น 

2 แพ็ค 100 200 
  

200 
   

 กระดาษถ่ายเอกสารสีขาว A4 
80g 

3 รีม 115 230 
  

230 
   

 แฟ้มเอกสาร 3 ห่วง 2 แฟ้ม 80 160   160    
 เครื่องเคลือบพลาสติก 

ขนาด A4 
1 เครื่อง 1,200 1,200 

  
1,200 

   

 พลาสติกเคลือบบัตร A4 แพ็ค 
100 แผ่น 

1 แพ็ค 200 200 
  

200 
   

 กระดาษสี 2 หน้า ขนาด 
52x77 cm หนา 100g 

10 แผ่น 10 100 
  

100 
   

 สติกเกอร์ใส 5 แผ่น 15 75   75    
 กาว 2 หน้า แบบบาง  

ขนาด ¾ นิ้ว 
3 อัน 35 105 

  
105 

   

 กาวลาเท็กซ์ 1 กระปุก 50 50   50    
 กรรไกร 6 นิ้ว 2 อัน 50 100   100    
 เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 35 1 เครื่อง 180 180   180    
 ลวดเย็บ เบอร์ 35  

แพ็ค 12 กล่อง 
1 โหล 140 140 

  
140 

   



 
 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน

(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

 ลวดเสียบกระดาษ  
(กล่อง 50 ตัว) 

5 กล่อง 12 60 
  

60 
   

5. กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดเพื่อ
การเรียนรู ้

  5,000 
  

5,000 
   

 หนังสือรางวัลซีไรต์          
 - คืนปีเสือและเรื่องเล่าของสัตว์

อ่ืนๆ 
1 เล่ม 520 520 

  
520 

   

 - ระหว่างทางกลับบ้าน 1 เล่ม 165 165   165    
 - พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำ

ของทรงจำของแมวกุหลาบดำ 
1 เล่ม 340 340 

  
340 

   

 - สิงโตนอกคอก 1 เล่ม 255 255   255    
 - นครคนนอก 1 เล่ม 150 150   150    
 - ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต 1 เล่ม 180 180   180    
 - อสรพิษและเรื่องอ่ืนๆ 1 เล่ม 335 335   335    
 - หัวใจห้องท่ีห้า 1 เล่ม 155 155   155    
 - คนแคระ 1 เล่ม 300 300   300    
 - แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบ

กาแฟ 
1 เล่ม 195 195 

  
195 

   

 หนังสือรางวัลวรรณกรรม 
แว่นแก้ว 

   
  

 
   

 ยักษ์ใหญ่ 1 เล่ม 125 125   125    
 บนต้นไม้มีใครอยู่นะ 1 เล่ม 125 125   125    
 ลุงทองดี ยายยุ้ย ทุ่งหญ้า ป่า

ข้าว เจ้าเขากาง และผม 
1 เล่ม 168 168 

  
168 

   

 ฉัน อธิษฐาน กับมนุษย์ต่างดาว 1 เล่ม 168 168   168    
 ขอบคุณท่ีอยู่ด้วยกัน 1 เล่ม 118 118   118    
 จระเข้ตัวเล็กนิดเดียว 1 เล่ม 125 125   125    
 ทำแบบนี้ดีไหมนะ 1 เล่ม 125 125   125    



 
 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน

(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

 ดินดื้อ 1 เล่ม 125 125   125    
 ปลูกดอกไม้กับช้างตุ้ย 1 เล่ม 125 125   125    
 คุณกระต่ายกับไข่ปริศนา 1 เล่ม 125 125   125    
 วันเกิดของเค้าโมง 1 เล่ม 148 148   148    
 น้ำตาแม่มด 1 เล่ม 148 148   148    
 เด็กชายต้นไม้ 1 เล่ม 148 148   148    
 วิวัฒนาการหนังสือของไทย/

หนังสือดี ประจำปี 2565 
- - 632 

  
632 

   

รวม 30,000   30,000    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงการ พัฒนาส่งเสริมงานแนะแนว 
ผู้รับผิดชอบ นางวิไล  สำราญดี 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 –  30  กันยายน 2565     
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง        
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
   ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนแม่บทย่อย 11.3 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

เป้าหมาย   วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการ
เรียนรู้  
          มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทำงาน 
          ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
เป้าหมาย   แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะ อาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญท่ีจะ
พัฒนา 

          ตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ และความ
ต้องการ    
          ของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา   

ประเด็นปฏิรูป เรื่องที ่5 การจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  

ข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ ของคนไทยทุกช่วงวัย  
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 2 ด้านโอกาส  

2.2  ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพ ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ  
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกใน

ศตวรรษ 
ที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยืดมั่นการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 



 
 

สอดคล้องกับกลยุทธ์  สพม.สห อท   
ข้อที่ 1  ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 

  ข้อที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 
  ข้อที่ 4  ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เสมอ
ภาคและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที ่1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน, 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐาน สมศ. ด้านที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
จุดเน้น สพม. จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน นักเรียนดัง (High Quality Students : HQS) 

 
1. หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้ สามารถค้นพบ
ศักยภาพของตน เสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์  และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี  ส่งเสริมการศึกษา
ต่อ  และการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพ รวมทั้งการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม  
 จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา พบว่าผู้เรียนส่วนหนึ่งยังไม่สามารถค้นพบศักยภาพของตนเองการ
ตัดสินใจเรียนต่อ ยังต้องอาศัยเพื่อน  เรียนตามเพ่ือน  ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต  นอกจากนี้ยังมี
ปัญหาเรื่องการทำงานเป็นทีม ซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่ยังทำงานระบบกลุ่มไม่ได้  ซึ่งปัญหาเหล่านี้ยังต้องได้รับการ
แก้ไขและพัฒนาต่อไปการจัดการเรียนการสอนแนะแนว  จะช่วยพัฒนาและแก้ปัญหาดังกล่าวให้ผู้เรียน  ให้มี
ความกล้าในการตัดสินใจเลือกแนวทางศึกษาต่อ สามารถปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน และดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข    
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด รู้จักตนเอง  ด้านความสนใจ  อารมณ์และสังคม  
           2. เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาความ สามารถในการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 

3.  เป้าหมาย 

    ด้านปริมาณ 
           นักเรียนร้อยละ 70 ได้รับการบริการแนะแนวทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ บริการศึกษาข้อมูลนักเรียน 
    เป็นรายบุคคล , บริการจัดวางตัวบุคคล, บริการสารสนเทศ, บริการให้คำปรึกษา และ บริการติดตามผล 
    ด้านคุณภาพ 
           นักเรียนรู้จักตนเอง มีความสนใจในอาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองในการอยู่ร่วมกับคนอ่ืนๆใน 
    สังคมได้ 
 
 



 
 

4. ปฏิทินการปฏิบัติ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 การดำเนินงานกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา  

(กยศ.) (บริการจัดวางตัวบุคคล) 
- ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียน กลุ่มสนใจ 

(P) 
- ประสานกองทุน และผู้ปกครอง ตรวจสอบ

ข้อมูลกับครูที่ปรึกษา และฝ่ายวิชาการ เพื่อ
เตรียมการลงทะเบียน (P) 

- กำเนินงานต่าง ๆ ตามกรอบงานของ กยศ. 
ให้ทันตามกำหนดเวลา (D) 

- ประเมินผลกิจกรรม (C) 
- ตรวจสอบผลการปฏิบัติกิจกรรม (A) 
-    สรุป (A) 

1 ตุลาคม 2564 –   
30  กันยายน 2565     

นางวิไล  สำราญดี 

2 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เพ่ือเป็นแนวทาง
การศึกษาต่อ (บริการสารสนเทศ) 
- วางแผนกำหนดวัน เวลา และแนวทางการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ (P) 
- ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเตรียมกิจกรรม 

(P) 
- ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการที่วางแผน(D)  
- ประเมินผลกิจกรรม (C) 
- ตรวจสอบผลการปฏิบัติกิจกรรม (A) 
-    สรุป (A) 

1 ตุลาคม 2564 –   
30  กันยายน 2565     

นางวิไล  สำราญดี 

3 ส่งเสริมอาชีพ (บริการให้คำปรึกษา ,ติดตามผล) 
- วางแผนกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆ 

ดังนี้ (P) 
1) สารสนเทศด้านการส่งเสริมอาชีพ 
2) ข้อมูลนักเรียน 

- ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเตรียมกิจกรรม 
(P) 

- ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการที่วางแผน(D)  
- ประเมินผลกิจกรรม (C) 

1 ตุลาคม 2564 –   
30  กันยายน 2565     

นางวิไล  สำราญดี 



 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
- ตรวจสอบผลการปฏิบัติกิจกรรม (A) 
-    สรุป (A) 
 

4 แนะแนวสัญจร (บริการสารสนเทศ, บริการให้
คำปรึกษา) 
- วางแผนกำหนดวัน เวลา และแนวทางการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ (P) 
1) การออกแนะแนวสัญจรยัง ร.ร.

ประถมศึกษาต่าง ๆ 
2) การรับการแนะแนวจาก

สถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
3) จัดการแนะแนวด้านการศึกษาและอาชีพ

ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 
- ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเตรียมกิจกรรม 

(P) 
- ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการที่วางแผน(D)  
- ประเมินผลกิจกรรม (C) 
- ตรวจสอบผลการปฏิบัติกิจกรรม (A) 
-    สรุป (A) 

1 ตุลาคม 2564 –   
30  กันยายน 2565     

นางวิไล  สำราญดี 

5 ปัจฉิมนิเทศ/วันแห่งความภาคภูมิใจ (บริการ
ติดตามผล) 
- วางแผนกำหนดวัน เวลา และแนวทางการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ (P) 
- ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเตรียมกิจกรรม 

(P) 
- ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการที่วางแผน(D)  
- ประเมินผลกิจกรรม (C) 
- ตรวจสอบผลการปฏิบัติกิจกรรม (A) 
-    สรุป (A) 

20 กุมภาพันธ์ –  
30 เมษายน 2565 

นางวิไล  สำราญดี 

6 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่  
- วางแผนกำหนดวัน เวลา และแนวทางการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ (P) 

1-30 พฤษภาคม  
2565 

นางวิไล  สำราญดี 



 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
- ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเตรียมกิจกรรม 

(P) 
- ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการที่วางแผน(D)  
- ประเมินผลกิจกรรม (C) 
- ตรวจสอบผลการปฏิบัติกิจกรรม (A) 
-    สรุป (A) 

7 ทุนการศึกษา (บริการวางตัวบุคคล) 
- ศึกษารายละเอียด ของทุนการศึกษาแต่ละ

ประเภท วางแผนเตรียมการ ในกำหนดตัว
บุคคลที่จะรับทุน (P) 

- ประสานกับครูที่ปรึกษา (P) 
- ดำเนินการตามกำหนดการของทุนการศึกษา

แต่ละประเภท(D)  
- ประเมินผล (C) 
- ตรวจสอบผล (A) 
-    สรุป (A) 

1 ตุลาคม 2564 –   
30  กันยายน 2565     

นางวิไล  สำราญดี 

 

5.  กิจกรรมการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมในการดำเนินโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 การดำเนินงานกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อ
การศึกษา  

1 ตุลาคม 2564 –   
30  กันยายน 2565     

4,000 
(กยศ.) 

นางวิไล  สำราญดี 

2 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เพ่ือเป็น
แนวทางการศึกษาต่อ  

1 ตุลาคม 2564 –   
30  กันยายน 2565     

4,500 นางวิไล  สำราญดี 

3 ส่งเสริมอาชีพ  1 ตุลาคม 2564 –   
30  กันยายน 2565     

1,000 นางวิไล  สำราญดี 

4 แนะแนวสัญจร  1 ตุลาคม 2564 –   
30  กันยายน 2565     

2,000 นางวิไล  สำราญดี 

5 ปัจฉิมนิเทศ/วันแห่งความภาคภูมิใจ  20 กุมภาพันธ์ –  
30 เมษายน 2565 

10,000 นางวิไล  สำราญดี 



 
 

6 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่  1-30 พฤษภาคม  
2565 

12,000 นางวิไล  สำราญดี 

7 ทุนการศึกษา (บริการวางตัวบุคคล) 1 ตุลาคม 2564 –   
30  กันยายน 2565     

500 นางวิไล  สำราญดี 

รวมงบประมาณ 30,000  
 

6. งบประมาณดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประเภทงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

อื่นๆ 

1 การดำเนินงานกองทุน
กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา  

1 ต.ค.64 –   
30 ก.ย.65     

 
  

4,000 
 

นางวิไล  สำราญดี 

2 ศึกษาดูงานแหล่ง
เรียนรู้เพื่อเป็น
แนวทางการศึกษาต่อ  

1 ต.ค.64 –   
30 ก.ย.65     

4,500 
   

นางวิไล  สำราญดี 

3 ส่งเสริมอาชีพ  1 ต.ค.64 –   
30 ก.ย.65     

1,000 
   

นางวิไล  สำราญดี 

4 แนะแนวสัญจร  1 ต.ค.64 –   
30 ก.ย.65     

2,000 
   

นางวิไล  สำราญดี 

5 ปัจฉิมนิเทศ/วันแห่ง
ความภาคภูมิใจ  

20 ก.พ. –  
30 เม.ย. 65 

10,000 
   

นางวิไล  สำราญดี 

6 กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมนักเรียนใหม่  

1-30 พ.ค.  
65 

12,000 
   

นางวิไล  สำราญดี 

7 ทุนการศึกษา (บริการ
วางตัวบุคคล) 

1 ต.ค.64 –   
30 ก.ย.65     

500 
   

นางวิไล  สำราญดี 

รวม 30,000     
 
7. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs)    



 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ 

-   นักเรียนรู้จักตนเอง มีความสนใจ
ในอาชีพ และสามารถพัฒนาตนเอง
ในการอยู่ร่วมกับคนอ่ืนๆในสังคมได้ 

ร้อยละ 70 ประเมินผลกิจกรรม
แนะแนว 

แบบประเมินผล
กิจกรรมแนะ
แนว 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
-    ร้อยละของนักเรียน ได้รับการ
บริการแนะแนวทั้ง 5 องค์ประกอบ 
คือ บริการศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคล , บริการจัดวางตัวบุคคล, 
บริการสารสนเทศ, บริการให้
คำปรึกษา และ บริการติดตามผล 

ร้อยละ 70 ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนสามารถศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ตามความสามารถ ความถนัด ของตนเอง 
2. นักเรียนได้รับการดูแลทั่วถึง  การแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี 
3. สามารถในการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
   ปัจจัยความเสี่ยง  
         1. ภาระงาน  
         2. ชว่งเวลาในการจัดกิจกรรม 
         3. สถานการณ์ฉุกเฉิน 
   แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
         วางแผนการทำงานทั้งช่วงเวลา และภาระงานต่าง  ทำตามศักยภาพ และบริบทของผู้เรียน ครู และ 
   โรงเรียน  

 
ลงชื่อ                             ผู้เสนอโครงการ 
             (นางวิไล  สำราญดี) 

 
ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางเนตรนารี  สุจริตจันทร์) 

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

                                        (นายเรวัฒน์  พรหมสะโร) 
                              ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 
 



 
 

รายละเอียดการใช้ทรัพยากรโครงการ 

โครงการ พัฒนาและส่งเสริมงานแนะแนว     ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวิไล  สำราญดี 

 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

จำนวน
เงิน

(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 
ขาว 

4 ห่อ 550 2200 
  

2200 
  

 

2 กระดาษทำเกียรติบัตร 4 ห่อ 100 400   400    
3 กระดาษโรเนียว A4 (36) 6 ห่อ 80 480   480    
4 สติ๊กเกอร์ใสหลังเหลือง 10 แผ่น 15 150   150    
5 ซองเอกสารสีน้ำตาล 2 มัด 70 140   140    
6 ซองเอกสารสีน้ำตาล 

ขยายข้าง 
2 มัด 85 170 

  
170 

  
 

7 จ้างถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม   2,000   2,000    
8 ของขวัญต่าง ๆ   3,000   3,000    
9 ใบคัตเตอร์ (ใหญ่) 1 ห่อ 40 40   40    
10 กระดาษกาวย่น 4 ม้วน 35 140   140    
11 ลูกแมคยิง 12mm 4 กล่อง 25 100   100    
12 กระดาษสี A4 2 ห่อ 100 200   200    
13 หมึกPrinter Cannon 1 ชุด  

4 สี 
600 600 

  
600 

  
 

14 กาวลาเท็กซ์ 1 กป. 50 50   50    
15 แฟ้มประกาศนียบัตร 130 70 9100   9100    
16 กระดาษโปสเตอร์สีต่าง ๆ 20 5 100   100    
17 ป้ายอิงค์เจ็ท 1 ผืน 1500 1500   1500    
18 ตกแต่งสถานที่   2000   2000    
19 ค่าอาหาร 120 60 7200 7200      
20 ค่าซ่อมบำรุง Printer   2,000   2,000    
 รวม 30,000       



 
 

โครงการ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาววิลาวัลย์  ช่วยบุญ 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม  2564 ถึง 30  กันยายน 2565 

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง        
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
  ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนแม่บทประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 แผนแม่บทย่อย : 11.3 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

           เป้าหมาย   วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ 

รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 

และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

แผนแม่บทย่อย : 11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 

 เป้าหมาย   แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะ อาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญท่ีจะ 

พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ และความ

ต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

แผนแม่บทประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

  ประกอบด้วย 2 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 

   แผนแม่บทย่อย : 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 

ศตวรรษท่ี 21  

            เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่

จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

   แผนแม่บทย่อย 12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

           เป้าหมาย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาเพื่อ

ประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา   
ประเด็นปฏิรูป เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 

21 
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ ของคนไทย 
ทุกช่วง 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านที่ 4  ประสิทธิภาพ 



 
 

4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สอดคล้องกับกลยุทธ์  สพม.สห อท  ข้อที่   

1. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ มี

ทัศนคติที่ดีตอ่บ้านเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

  2. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามความถนัด 

ความสนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 

  3. ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และ

ทักษะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 

  4. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีระบบกำรประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 

  5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ

การศึกษา 

  กลยุทธ์ โรงเรียน  

1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

    2. การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  3. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนรวม 

มาตรฐาน สพฐ.  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

          มาตรฐาน สมศ.  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

          จุดเน้น สพม.  

จุดเน้นที่ 1 ด้านนักเรียนดัง (High Quality Students : HQS1) 

  1. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติและกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อม

รับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

  2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ประเมินสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

  3. ผู้เรียนมีความสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่กำหนด ระดับ 3 ขึ้นไป 

  4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยตามมาตรฐานที่กำหนด 

  5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนแต่ละระดับชั้นผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดี

ขึ้นไป 



 
 

  6. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีผลงานหรือชิ้นงานด้านการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ ตามเกณฑ์ท่ี

โรงเรียนกำหนด 

  7. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านการจัด

กิจกรรมตามสนองนโยบายเชิงบูรณาการ 

  8. ร้อยละ 100 ของจำนวนผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความถนัด และความสนใจ

ผ่านกระบวนการเรียนรู้ Active Learning และพหุปัญญาอย่างหลากหลาย 

  9. ร้อยละ 15 ของโรงเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าแข่งขันระดับชาติและเวทีโลก 

  10. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาและมีส่วนร่วม ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 

  11. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-Net) ไม่ตำ่กว่า ร้อยละ 41.33 

  12. ร้อยละ 70 ของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการเตรียมความพร้อม  

(ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

  13. ร้อยละ 10 ของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

 จุดเน้นที่ 2 ด้านบุคลากรดี (High Quality Personals : HQP) 

    1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมี ID Plan โดยนำไปใช้ในการ

บริหารและการจัดการเรียนการสอน 

  2. ร้อยละ 95 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

 ในปี 2565 

  3. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้

ระดับการพัฒนาทางดา้นภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

  4. ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้

ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตำมเกณฑ์ท่ีกาหนด 

  5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานใน

ระดับดีข้ึนไป 

  6. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาหรือมีผลงำนได้รับรางวัลใน 

ระดับตา่ง ๆ เพ่ิมข้ึน 

  7. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 

  8. สัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพ่ือการเรียนการสอนและงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนต่องานอ่ืน ๆ 

(3:2) 

 



 
 

จุดเน้นที่ 3 โรงเรียนเด่น (High Quality School : HQS2)   

  1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีผลกำรประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

  2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็กผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานการบริหารจัดการ

โรงเรียนขนาดเล็ก  

  3. โรงเรียนมีการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้น    

ร้อยละ 3 

  4. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  5. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้รับการพัฒนาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

  6. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐ

และเอกชน 

  7. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน เป็นโรงเรียนที่ปลอดภัย ปลอดอบายมุขและสิ่งเสพติดและมีบรรยากาศ

ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  8. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการประชุมหรือพัฒนาตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยา่งน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

  9. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา

ในระดับดีขึ้นไป 

  10. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานและสถานศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 

  11. ร้อยละ 10 ของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา 

  12. จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ (จำนวน 26 โรงเรียน)  

จุดเน้นที่ 4 องค์กรคุณภาพ (High Quality Organization : HQO)  

  1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ

หน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (ระดับดี) 

  2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 

  3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมินภาพ

รวมอยู่ในระดับดีมาก 

  4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการประจำปีในระดับมาตรฐานขั้นสูง 



 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษาเพ่ือสร้างความ

มั่นใจให้กับนักเรียนผู้ปกครองชุมชนและสังคมโดยรวมว่าการดำเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและทำ
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่ได้กำหนดไว้  ทั้งนี้สถานศึกษาต้องมี
การประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือรวบรวมข้อมูลผลการที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและกระบวนการบริหาร
การจัดการและนำผลมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้นำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
ยั่งยืนต่อไป 

ดังนั้นทุกสถานศึกษาต้องพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารจัดการศึกษาปกติของสถานศึกษา 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพ 
ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
 2. เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี 
 3. เพ่ือให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
3.  เป้าหมาย 

  ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง

ตลอดเวลา 
2. บุคลากรในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบความก้าวหน้าผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
          ด้านคุณภาพ 

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
2. บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติกิจกรรมในกระบวนการพัฒนา

การศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. ปฏิทินการปฏิบัติ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมฝ่ายวิชาการเพ่ือปรึกษาหารือการ

จัดทำโครงการ 
 พ.ค. 64 นางสาววิลาวัลย์ ชว่ยบุญ 

คณะทำงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 1 มิ.ย. 64 นางสาววิลาวัลย์ ชว่ยบุญ 
3 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี

การศึกษา 2564 
5 มิ.ย.64 – 30 มิ.ย. 64 นางสาววิลาวัลย์ ชว่ยบุญ 

4 ครูที่รับผิดชอบแต่ละมาตรฐานจัดทำ
มาตรฐาน 

ม.ค. 65 - มี.ค.65     -ครูทุกคน 
-คณะทำงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 5 จัดทำมาตรฐานในภาพรวมของสถานศึกษา มี.ค.65 นางสาววิลาวัลย์ ชว่ยบุญ 
คณะทำงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

6 ประเมินผลโครงการและจัดทำรายงาน มี.ค.65 นางสาววิลาวัลย์ ชว่ยบุญ 
คณะทำงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

7 จัดทำรายงานประจำปีการศึกษา 2564 
(SAR) 

มี.ค. – พ.ค.65 นางสาววิลาวัลย์ ชว่ยบุญ 
คณะทำงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

8 จัดทำรูปเล่มรายงาน sar 2564 พ.ค.65 นางสาววิลาวัลย์  ช่วย
บุญ คณะทำงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 
 
5.  กิจกรรมการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมในการดำเนินโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมการจัดทำข้อมูล
สารสนเทศ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

15 พ.ค. 2564 ถึง  
31 มี.ค. 2565 

120 นางสาววิลาวัลย์  ช่วยบุญ 
 คณะทำงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

2 การประชุมปฏิบัติการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
1. ขั้นวางแผน (P) 

1 มี.ค. 2565 ถึง  
 31 พ.ค. 2565 

880 ครูทุกคน 
นางสาววิลาวัลย์  ช่วยบุญ



 
 

ที ่ กิจกรรมในการดำเนินโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

-  ประชุมฝ่ายวิชาการเพ่ือ
ปรึกษาหารือการจัดทำโครงการ 
-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
-  แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ
รายงานประจำปีการศึกษา 2564 
2. ข้ันดำเนินกิจกรรม (D)-  
มอบหมายครูรับผิดชอบแต่ละ
มาตรฐานจัดทำมาตรฐาน 
-  ร่วมกันกำหนดค่าเป้าหมายของ
แต่ละมาตรฐาน 
-  ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
3. ข้ันตรวจสอบและประเมิน
โครงการ(C) 
- จัดทำสรุปรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
4. ปรับปรุง (A) 
- วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานผล
การประเมนิคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
- นำมาปรับปรุงพัฒนา 
 

คณะทำงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

รวมงบประมาณ 1,000  
 
 

 
 
 
 
 



 
 

6. งบประมาณดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 

ประเภทงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ นอกงบประมาณ 
เงินอุดหนุน

รายหัว 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

อื่นๆ 

1 
กิจกรรมการจัดทำข้อมูล
สารสนเทศ 
  - ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ 

    
ครูวิไล  สำราญดี 

2 
การประชุมปฏิบัติการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

 
 

   ครูทุกคน 
นางสาววิลาวัลย์  
ช่วยบุญ
คณะทำงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 
7. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs)    
- นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพตาม
เกณฑ์ฯ 
- บุคลากรได้ทราบความก้าวหน้า 
- รายงานประจำปี (SAR) 

ร้อยละ 70 สามารถดำเนินการจัดทำสรุป 
รูปเล่ม และจัดส่งรายงานการ
ประเมินตนเอง(SAR) ได้ถูกต้อง 
ทันเวลา 

แบบประเมิน
คุณภาพ

การศึกษา 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    

1. ร้อยละนักเรียน ครู ผู้ปกครอง 

ร่วมกันกำหนดมาตรฐานสถานศึกษา 

2. ร้อยละนัก เรียน ครู คณะกรรมการ

สถานศึกษาจัดทำและดำเนินการตาม

แผนปฏิบัติการมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา 

3 สถานศึกษามีการจัดทำสารสนเทศ 

เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

ร้อยละ 70 - การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
- ความพึงพอใจ ของการจัด
การศึกษา 

-แบบการติดตาม 

ตรวจสอบ และ

ประเมินคุณภาพ

การจัดการศึกษา 

-แบบสรุป

โครงการ 



 
 

4 สถานศึกษามีการตรวจสอบ และ

ประเมินคุณภาพภายในและนำผลการ

ประเมินมาพัฒนาตนเองอย่างเป็น

ระบบ5 สถานศึกษามีการจัดทำ

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน

อย่างเป็นระบบ6.สถานศึกษา

ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

กำหนด 

-แบบประเมิน

ความพึงพอใจ 

ของการจัด

การศึกษา 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1)  นักเรียนทุกคนได้รับพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
           2)  บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้และมีทักษะกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
           3)  โรงเรียนมีความพร้อมในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอก 

 
 
 
 ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ       ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบ
โครงการ 
                  (นางสาววลิาวัลย์  ช่วยบุญ)            (นางเนตรนารี  สุจริตจันทร์) 
              ครู โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม                  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                            (นายเรวัฒน์  พรหมสะโร) 
                  ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดการใช้ทรัพยากรโครงการ 
โครงการ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา    งาน ประกันคุณภาพการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นางสาววิลาวัลย์  ช่วยบุญ          ฝ่าย วิชาการ 

 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

จำนวนเงิน
(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

1. กระดาษโฟโต้อิงค์เจ็ท A4 
120แกรม 50แผ่น HI-JET 
NP124-50 

1 กล่อง 120 120       

2. กระดาษ A4 ดับเบิล A 4 รีม 120 480       
3. เข้าเล่ม sar 5 เล่ม  80 400       
           
           
           

รวม 1,000       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ชื่อโครงการ      โครงการขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ. และสพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสาวปภาวิไล  ชลอวงษ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ       1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
ลักษณะโครงการ     ( ✓ ) ต่อเนื่อง      (    ) โครงการใหม่ 
 ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   

(✓) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
() ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
 แผนแม่บทย่อย 11.3 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
            เป้าหมาย  วัยเรียน/วัยรุน่ มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จัก   
                              คิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทาง

จริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

 แผนแม่บทย่อย 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

 เป้าหมาย   คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึง
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา   
ประเด็นปฏิรูป เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 

21 
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ ของคน

ไทยทุกช่วงวัย 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.สห อท ข้อที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะ 

ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามความถนัด ความสนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 
กลยุทธ์ โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

 กลยุทธ์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และได้รับ     
                     โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

       1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มาตรฐาน สมศ. ด้านที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 



 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปรับลดเวลาเรียนเพื่อลดระยะเวลาเรียนภาควิชาการลง 

โดยไม่กระทบเนื้อหาหลักท่ีผู้เรียนควรเรียนรู้ และครูปรับการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมโดยเพิ่มเวลาและ 
โอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยให้โรงเรียนเลิกเรียนเวลา 14.30 น. และหลังเวลานั้นให้ผู้เรียนทำ
กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ นอกห้องเรียนอย่างหลากหลาย เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทุกด้านในรูปแบบ 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเวลาที่โรงเรียนเลิกยังคงเหมือนเดิมตามกำหนดของแต่ละโรงเรียน  ดังนั้น เพื่อให้
การขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมนักเรียนให้พร้อม
เข้าสู ่การเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 และ สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง  ได้มอบนโยบาย กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 
นวัตกรรม  เพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านโนโลยี ทักษะการทางาน ทักษะชีวิตที่
ใช้ได้จริง และทักษะในการแก้ปัญหา ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ พัฒนาให้มีคุณภาพและมีความสุขในการ
เรียนรู้อย่างแท้จริง และกิจกรรม 1 สาระการเรียนรู้ 1 นวัตกรรม กิจกรรม 3H เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียน
การสอนของครูให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนจึ งกำหนดแนวทางการพัฒนาโดย
จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนองนโยบายข้างต้น 
2. วัตถุประสงค์ 

- กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
     1. เพ่ือให้บริหารจัดการเวลาเรียนและกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ทั้ง 
ด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความสนใจ 
      2. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา 
ตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพและมีความสุขกับการเรียนรู้ 

- กิจกรรม 3H 
     1. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยภาพที่มีอยู่ 
     2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำความสามารถมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
              3. เพ่ือให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
            - กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 นวัตกรรม   
     1. เพ่ือให้นักเรียนศึกษาการสร้างนวัตกรรมในระดับชั้นเรียน 
     2. เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาระบบและขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมในระดับชั้นเรียน 
              3. เพ่ือประเมินและขยายผลการพัฒนาระบบและข้ันตอนการสร้างนวัตกรรมในระดับชั้นเรียน 

- กิจกรรม 1 สาระการเรียนรู้ 1 นวัตกรรม 
             1. เพ่ือให้ครูผู้สอนศึกษาการสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
    2. เพ่ือให้ครูผู้สอนพัฒนาระบบและขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
             3. เพ่ือประเมินและขยายผลการพัฒนาระบบขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนการ
สอน 



 
 

3. เป้าหมาย 
      ด้านปริมาณ 

1. มีกิจกรรม “ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ” แบ่งออกเป็น 4 หมวด ดังนี้ 
หมวดที ่1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร)  
หมวดที ่2 สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้  
หมวดที ่3 สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม  
หมวดที ่4 สร้างเสริมทักษะการทางาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต  

2. นักเรียนมีนวัตกรรมในระดับชั้นเรียนทุกห้อง 
3. ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

      ด้านคุณภาพ  
1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่กำหนด 4 หมวด ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมบังคับตาม

หลักสูตร) สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม เสริมสร้างทักษะการทางาน  
การดารงชีพและทักษะชีวิต  

2. นักเรียนมีความพึงพอใจ ในการเข้าร่วมโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 3. นักเรียนได้ศึกษาและสร้างนวัตกรรมที่สนใจและใช้ประโยชน์ได้ 
 4. ครูผู้สอนได้ศึกษาและสร้างนวัตกรรมนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ปฏิทินการปฏิบัติ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  

9-17 ต.ค. 2564 
 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ขั้นวางแผน (P) 
  1. ประชุมคณะทำงาน 
  2. จัดทำโครงการ/กำหนดปฏิทิน/เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

 ขั้นดำเนินกิจกรรม (D) 
 1. ประชุมครูผู้สอนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 2. ครูผู้สอนเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
กิจกรรมที่เปิดสอน 
3. ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามแผน 

ต.ค. 2564 - 
ก.ย.2565 

 
 
 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 

ขั้นตรวจสอบและประเมินโครงการ (C) 
 1. กำกับดูแลติดตาม 
 2. นิเทศและอำนวยความสะดวก 
 3. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 
 4. รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

มี.ค. 2564 และ  
ก.ย. 2565 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 



 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นปรับปรุง (A) 
 1. รับข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนว
ทางการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมต่อไป 

มี.ค. 2564 
และ ก.ย. 2565 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 

2 กิจกรรม 3 H   
ขั้นวางแผน (P) 
 1. ประชุมคณะทำงาน 
 2. จัดทำโครงการ/กำหนดปฏิทิน/เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

พ.ค. 2565 ฝ่ายบริหารวิชาการ 

ขั้นดำเนินกิจกรรม (D) 
 1. ประชุมคณะครูทั้งโรงเรียน 
 2. ศึกษาตัวชี้วัดของกิจกรรม 
 3. จัดแต่งตั้งคณะทำงานแต่ละด้าน 
 4. จัดทำกิจกรรมให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
 5. นำเสนอผลงาน 

พ.ค. 2564 - ส.ค. 
2565 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 

 
 
 

ขั้นตรวจสอบและประเมินโครงการ (C) 
 1. กำกับดูแลติดตาม 
 2. นิเทศและอำนวยความสะดวก 
 3. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 
 4. รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

ก.ย. 2565 ฝ่ายบริหารวิชาการ 

ขั้นปรับปรุง (A) 
 1. รับข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนว
ทางการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมต่อไป 

ก.ย. 2565 ฝ่ายบริหารวิชาการ 

3 กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 นวัตกรรม     
ขั้นวางแผน (P) 
 1. ประชุมคณะทำงาน 
 2. จัดทำโครงการ/กำหนดปฏิทิน/เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

11-15 พ.ค.2565 ฝ่ายบริหารวิชาการ 

ขั้นดำเนินกิจกรรม (D) 
 1. ประชุมครูที่ปรึกษาชี้แจงการจัดกิจกรรม 
 2. ครูที่ปรึกษาชี้แจงนักเรียนและให้นักเรียนศึกษา
หานวัตกรรม 
 4. จัดทำนวัตกรรมทดลองใช้ 

11-15 พ.ค. – ก.ย.
2565 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 



 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 5. เผยแพร่นำเสนอผลงาน 
ขั้นตรวจสอบและประเมินโครงการ (C) 
 1. กำกับดูแลติดตาม 
 2. นิเทศและอำนวยความสะดวก 
 3. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 
 4. รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

ก.ย. 2565 ฝ่ายบริหารวิชาการ 

ขั้นปรับปรุง (A) 
 1. รับข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนว
ทางการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมต่อไป  

ก.ย. 2565 ฝ่ายบริหารวิชาการ 

4 กิจกรรม 1 สาระการเรียนรู้ 1   นวัตกรรม   
ขั้นวางแผน (P) 
 1. ประชุมคณะทำงาน 
 2. จัดทำโครงการ/กำหนดปฏิทิน/เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

11-15 พ.ค. 2565 ฝ่ายบริหารวิชาการ 

 ขั้นดำเนินกิจกรรม (D) 
 1. ประชุมคณะครูทั้งหมด 
 2. ชี้แจงการสร้างนวัตกรรมประกอบการเรียนการ
สอน 
 3. ครูผู้สอนเขียนแผนการจัดการเรียนรู้พร้อม
สร้างนวัตกรรม 
 4. ดำเนินการสอนตามแผน 

พ.ค. – ก.ย. 2565 ฝ่ายบริหารวิชาการ 

 ขั้นตรวจสอบและประเมินโครงการ (C) 
 1. กำกับดูแลติดตาม 
 2. นิเทศและอำนวยความสะดวก 
 3. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 
 4. รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

ก.ย. 2563 ฝ่ายบริหารวิชาการ 

 ขั้นปรับปรุง (A) 
 1. รับข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนว
ทางการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมต่อไป  

ก.ย. 2565 ฝ่ายบริหารวิชาการ 

 
 
 



 
 

5.  กิจกรรมการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมในการดำเนินโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ต.ค.64 - ก.ย.65 9,250 ฝ่ายบรหิารวิชาการ 

2. กิจกรรม 3H พ.ค.65 - ก.ย.65 9,250 ฝ่ายบรหิารวิชาการ 

3. กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 นวัตกรรม พ.ค.65 - ก.ย.65 9,250 ฝ่ายบรหิารวิชาการ 

4. กิจกรรม 1 สาระการเรียนรู้  1 นวัตกรรม พ.ค.65 - ก.ย.65 9,250 ฝ่ายบรหิารวิชาการ 

รวมงบประมาณ 37,000  

 

6. งบประมาณดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 

ประเภทงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ นอกงบประมาณ 

เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

อ่ืนๆ 

1. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ 

 
   

ฝ่ายบริหารวิชาการ 

2. กิจกรรม 3H     ฝ่ายบริหารวิชาการ 

3. กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 
นวัตกรรม 

    ฝ่ายบริหารวิชาการ 

4. กิจกรรม 1 สาระการเรียนรู้  
1 นวัตกรรม 

    ฝ่ายบริหารวิชาการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs)    

1.มีกิจกรรม “ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ” แบ่ง
ออกเป็น 4 หมวด ดังนี้ 
หมวดที ่1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมบังคับ
ตามหลักสูตร)  
หมวดที ่2 สร้างเสริมสมรรถนะและ 
การเรียนรู้  
หมวดที ่3 สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม  
หมวดที ่4 สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรง
ชีพ และทักษะชีวิต  

ร้อยละ 70 ประเมินการจัดทำ
แผนการจัดกิจกรรรม 

แบบบันทึก 

การประเมิน 

2.โรงเรียนมีการบริหารงาน และจัดการศึกษา
อย่างเป็นระบบ  
 

ร้อยละ 70 ประเมินแผนงานการ
ดำเนินกิจกรรม 

แบบบันทึก                     
การประเมิน 

3. นักเรียนมีนวัตกรรมในระดับชั้นเรียนทุกห้อง 
 

ร้อยละ 70 บันทึกการจัดทำ
นวัตกรรม 

แบบบันทึก 
ชิ้นงาน 

4.มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 

ร้อยละ 70 บันทึกการจัดทำ
นวัตกรรม 

แบบบันทึก
ชิ้นงาน 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่กำหนด 4 หมวด 
ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรม
บังคับตามหลักสูตร) สร้างเสริมสมรรถนะและ
การเรียนรู้ สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม 
เสริมสร้างทักษะการทางานการดารงชีพและ
ทักษะชีวิต  

ร้อยละ 70 1.ประเมินผลการ
เรียนรู้ 
2.ประเมินความพึง
พอใจของนักเรียน 

1.แบบ
ประเมินผลการ
เรียน 
2.แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจ ในการเข้าร่วม
โครงการ “ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 

ร้อยละ 70 ประเมินผลการดำเนิน
กิจกรรม 

แบบรายงานผล
การดำเนิน
กิจกรรม 

3. นักเรียนได้ศึกษาและสร้างนวัตกรรมที่สนใจ

และใช้ประโยชน์ได้ 

ร้อยละ 70 ประเมินชิ้นงาน แบบประเมิน
ชิ้นงาน 



 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

4. ครูผู้สอนได้ศึกษาและสร้างนวัตกรรมนำไปใช้

ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 70 ประเมินชิ้นงาน แบบประเมิน
ชิ้นงาน 

 

 
 
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ 

       (นางสาวปภาวิไล  ชลอวงษ์) 
                  ครูผู้ช่วย 

 
 

ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบ
โครงการ 

       (นางเนตรนารี  สุจริตจนัทร์) 
      หวัหน้าฝ่ายบริหารงานวชิาการ 

 
 
 

                                      ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                               (นายเรวัฒน์  พรหมสะโร) 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
รายละเอียดการใช้ทรัพยากรโครงการ 

โครงการขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ. และสพม.สิงห์บุรี อ่างทอง    งาน - 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวปภาวิไล  ชลอวงษ์      ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

จำนวน
เงิน

(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

1 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ 

         

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ดำเนินกิจกรรม 

1 9,250 9,250       

2 กิจกรรม 3 H          
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ดำเนินกิจกรรม 

1 9,250 9,250       

3 กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 
นวัตกรรม 

         

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ดำเนินกิจกรรม 

1 9,250 9,250       

4 กิจกรรม 1 สาระการเรียนรู้ 
1 นวัตกรรม 

         

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ดำเนินกิจกรรม 

1 9,250 9,250       

รวม 37,000       

 

 
 
 
 
 



 
 

โครงการ เรียนฟรี 15 ปี  
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอมรรัตน์  สกุลด่าน 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน 2565 

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง        
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
  ( ) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

( ) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
    แผนแม่บทย่อย 12.1  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 

ศตวรรษท่ี 21 
เป้าหมาย  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะ 

ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 12 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา   

ประเด็นปฏิรูป เรื่อง ระบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดย 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคน
ไทย     ทุกช่วงวัย  

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 2 ด้านโอกาส 2.2  ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษา
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์
ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์  สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง  ข้อที ่2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ โรงเรียน 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้รับโอกาส 
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐาน สพฐ. 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
                                    อย่างมีคุณภาพ 
          มาตรฐาน สมศ. ด้านที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          จุดเน้น สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง จุดเน้นที่ 3 โรงเรียนเด่น (4-5) 
 
 
 



 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49  ได้บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอ
กันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี  ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 วรรค 1 บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี  ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ” อีกท้ังนโยบายของรัฐข้อ 3.1.4   ระบุว่า “จัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับ
การศึกษาฟรี 15 ปี  ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย”  และได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้
ข่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือเป็นการรองรับการใช้จ่าย
งบประมาณดังกล่าว  โรงเรียนบ้านนาพู่จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายการจัดการศึกษา 
  2. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย  รายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้
การสนับสนุน  
  3. เพ่ือให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบการใช้เป็นอุดหนุน 
3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

1. นักเรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียนฟรีตลอดปีการศึกษา  ร้อยละ 100 
 2. นักเรียนทุกคนได้รับเงินอุปกรณ์การเรียน  ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ร้อยละ 100 
 3. นักเรียนทุกคนได้รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนตลอดปีการศึกษา  คนละ 1 ครั้ง  ร้อยละ  100  

ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนทุกคนโรงเรียนบ้านนาพู่ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการหนังสือเรียน 

อุปกรณ์การเรียน  เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน 
2. โรงเรียนเกิดประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. ปฏิทินการปฏิบัติ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมี

คุณภาพ 
ตุลาคม  2564 นางสาวอมรรัตน์  สกุล

ด่าน 

ขั้นวางแผน (P)   
ประชุมชี้แจงโครงการ ตุลาคม  2564  
ขั้นดำเนินกิจกรรม (D)   
3.1 หนังสือเรียน พฤษภาคม  2565  

3.2 จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน พ.ค. 2565 - มิ.ย. 2565  

3.3 จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน พ.ค. 2565 - มิ.ย. 2565  

ขั้นตรวจสอบและประเมินโครงการ (C) กันยายน 2565  
ขั้นปรับปรุง (A) กันยายน 2565  

 

5.  กิจกรรมการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมในการดำเนินโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี  
อย่างมีคุณภาพ 

1 ต.ค.64 – 
ก.ย. 2565 

692,511 
นางสาวอมรรัตน์  สกุล

ด่าน 
รวมงบประมาณ 692,511  

6. งบประมาณดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประเภทงบประมาณ 
ผู้รับผิด 
ชอบ

กิจกรรม 

งบประมาณ นอกงบประมาณ 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

1 

โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี 
อย่างมีคุณภาพ 

15 ต.ค.64 
– 30 ก.ย. 

65 
- - - - - - - 

- ขั้นวางแผน (P)         
- ประชุมชี้แจงโครงการ พ.ค.65 - - - - - - - 
- ขั้นดำเนินกิจกรรม (D)         
3.1 หนังสือเรียน พ.ค.65 - - 386,121 - - - - 



 
 

3.2 จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน พ.ค. -2565 
มิ.ย.2565 

- 147,440 - - - - - 

3.3 จ่ายเงินค่าเครื่องแบบ

นักเรียน 

พ.ค. -2565 
มิ.ย.2565 - 158,950 - - - - - 

- ขั้นตรวจสอบและประเมิน
โครงการ (C) 

กันยายน
2565 

- - - - - -  

- ขั้นปรับปรุง (A) กันยายน
2565 

- - - - - - - 

 
7. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs)    
    นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุน 
งบประมาณการจัดการศึกษาเรียนฟรี 
15 ปี 

100% สำรวจ แบบสอบถาม 
แบบสำรวจ 

แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
    โรงเรียนเกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการงบประมาณ 

100% 
ตรวจสอบทะเบียน 

คุมการใช้งบประมาณ 
ทะเบียน 

คุมงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  สำหรับรายการหนังสือเรียน  อุปกรณ์การเรียน  

เครื่องแบบนักเรียน  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน 
2. ผู้ปกครองได้รับการบรรเทาภาระค่าครองชีพ  ลดค่าใช้จ่ายและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทาง

หนึ่ง 
 3. โรงเรียนเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ 
 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอ
โครงการ 

          (นางสาวอมรรัตน์  สกุลด่าน) 
                     คร ู

ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบ
โครงการ 

        (นางเนตรนารี  สุจริตจันทร์) 
      หวัหน้าฝ่ายบริหารงานวชิาการ 

 

 

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายเรวัฒน์  พรหมสะโร) 

            ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

โครงการ จ้างครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผู้รับผิดชอบ นายนรายุทธ ลาโพธิ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

ลักษณะโครงการ  ⁄  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง        
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
  (  ⁄ ) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 แผนแม่บทย่อย การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
            เป้าหมาย  แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะ อาชีพสูง ตระหนักใน

ความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของ
โครงสร้างอาชีพ และความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา   
ประเด็นปฏิรูป เรื่อง กลไก และระบบการผลิตคัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และ

อาจารย์  
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ ของคน

ไทยทุกช่วงวัย 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพ 
ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

สอดคล้องกับกลยุทธ์  สพม.สห อท  ข้อที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มี
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ตามความถนัด ความสนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 
  กลยุทธ์ โรงเรียน  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มาตรฐาน สพฐ. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          มาตรฐาน สมศ. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          จุดเน้น สพม.สห อท ร้อยละ 95 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตาม 
                                    มาตรฐานวิชาชีพครู ในปี 2565 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม เป็นโรงเรียนที่ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจ ส่งบุตรหลาน 
มาเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก ในปีการศึกษา ๒๕๖4 โรงเรียนได้รับจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูมาจำนวน
หนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่เพิ่มข้ึน เพ่ือให้มีจำนวนครูที่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้บริการนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนจึงจำเป็นต้องจ้างครูและบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษา 
เพ่ิมเติม 
 



 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือแก้ปัญหาครูไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน 
2.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา 
ประเทศชาติต่อไป 
2.3 เพ่ือให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการสะดวก 

รวดเร็ว 
3.  เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 

3.1.1 โรงเรียนจ้างครูอัตราจ้าง จำนวน ๓ อัตรา 
  3.2 ด้านคุณภาพ 

3.2.1 ครูอัตราจ้างจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งด้านความรู้ และคุณธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3.2.2 บุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษาให้บริการแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อ
ราชการสะดวก รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน 

 
4. ปฏิทินการปฏิบัติ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรม 

   - P ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน เขียน
โครงการ 

1 ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565 

นายนรายุทธ ลาโพธิ์ 

2    - D แต่งตั้งคณะทำงาน ดำเนินการจัดหา
ครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา 

1 ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565 

นายนรายุทธ ลาโพธิ์ 

3    - C วิเคราะห์ และรายงานประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

1 ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565 

นายนรายุทธ ลาโพธิ์ 

4    - A สรุป/รวบรวมเอกสารจัดทำเล่ม
รายงานผล 

1 ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565 

นายนรายุทธ ลาโพธิ์ 

 
5.  กิจกรรมการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมในการดำเนินโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 
ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
เขียนโครงการ 

1 ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565 

- 
นายนรายุทธ ลา
โพธิ์ 

2 แต่งตั้งคณะทำงาน 
1 ตุลาคม 2564 – 30 

กันยายน 2565 
- 

นายนรายุทธ ลา
โพธิ์ 



 
 

ที ่ กิจกรรมในการดำเนินโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3 
จ้างครูอัตราจ้าง 
 

1 ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565 

432,000 
นายนรายุทธ ลา
โพธิ์ 

4 รายงานประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1 ตุลาคม 2564 – 30 

กันยายน 2565 
- 

นายนรายุทธ ลา
โพธิ์ 

5 
สรุป/รวบรวมเอกสารจัดทำเล่ม
รายงานผล 

1 ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565 

- 
นายนรายุทธ ลา
โพธิ์ 

รวมงบประมาณ 432,000  
 

6. งบประมาณดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 

ประเภทงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

อื่นๆ 

1 
ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
เขียนโครงการ 

- - - - 
นายนรายุทธ 

ลาโพธิ์ 

2 แต่งตั้งคณะทำงาน - - - - 
นายนรายุทธ 

ลาโพธิ์ 
3 ดำเนินการทำสัญญาจ้าง 

1. ครูอัตราจ้างวิชาพล
ศึกษา ระยะเวลา 12 
เดือน 

2. ครูอัตราจ้างวิชาคหกร
รม ระยะเวลา 12 
เดือน 

3. ครูอัตราจ้างวิชา
อุตสาหกรรมระยะเวลา 
12 เดือน 

4. ครูอัตราจ้างวิชาดนตรี 
ระยะเวลา 12 เดือน 

 
- 
 
- 
 
- 
 
 

60,000 

 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
10,8000 

 
10,8000 

 
10,8000 

 
 

48,000 

 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 

นายนรายุทธ 
ลาโพธิ์ 

4 
รายงานประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

- - - - 
นายนรายุทธ 

ลาโพธิ์ 



 
 

5 
สรุป/รวบรวมเอกสารจัดทำ
เล่มรายงานผล 

- - - - 
นายนรายุทธ 

ลาโพธิ์ 
รวมงบประมาณ 60,000 - 372,000 - 432,000 

7. การวัดและประเมินผล 
 7.1. ผลผลิตโครงการ (Output) ครูอัตราจ้างจำนวน 4 คน 
 7.2. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) สถานศึกษามีงบประมาณเพ่ือการพัฒนาส่วนที่ส่งเสริมการ
เรียนการสอนและ จ้างครูผู้สอนได้อย่างต่อเนื่อง 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.๑ นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
 8.๒ นักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการพึงพอใจในการให้บริการของโรงเรียน 
   8.๓ ประสิทธิผลจากการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษาทำให้เกิดผล
สำเร็จ 
         ต่อโรงเรียนมากขึ้น 

 
 
 
 ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ       ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบ
โครงการ 
                    (นายนรายุทธ  ลาโพธิ)์            ( นางเนตรนารี  สุจริตจันทร์) 

ครูผู้ช่วย            หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                             (นายเรวัฒน์  พรหมสะโร) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

รายละเอียดการใช้ทรัพยากรโครงการ 
โครงการ จ้างครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  งาน วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ นายนรายุทธ ลาโพธิ์    
 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 
ระยะ
เวลา 

ตอบแทนต่อ
เดือน 

จำนวนเงิน
(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบแทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ ตอบแทน 

ใช้
สอ
ย 

วัส
ดุ 

 ดำเนินการทำสัญญา
จ้าง 
     1. ครูอัตราจ้างวิชา
พลศึกษา 
     2. ครูอัตราจ้างวิชา 
คหกรรม  
     3. ครูอัตราจ้างวิชา
อุตสาหกรรม 
     4. ครูอัตราจ้างวิชา
ดนตรี 

 
 

12 
 

12 
 

12 
 

12 

 
 

9,000 
 

9,000 
 

9,000 
 

9,000 
 

 

 
 

10,8000 
 

10,8000 
 

10,8000 
 

10,8000 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
60,000 

  

 
 

10,8000 
 

10,8000 
 

10,8000 
 

48,000 

  

รวม 432,000 60,000   372,000   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงการ โครงการกีฬาเพ่ือสุขภาพ 

ผู้รับผิดชอบ นายมนัสชัย  สีสด 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง        
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
  (✓) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

( ) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
 แผนแม่บทย่อย 11.3 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
            เป้าหมาย  วัยเรียน/วัยรุน่ มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จัก

คิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถใน
การแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา   
ประเด็นปฏิรูป เรื่อง ด้านการศึกษา 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ  
ของคนไทยทุกช่วงวัย 

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่  ด้านโอกาส 
  2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
สอดคล้องกับกลยุทธ์  สพม.สห อท  ข้อที่  ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะ 

ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามความถนัด ความสนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขัน
ระดับชาติ 

  กลยุทธ์ โรงเรียน  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

          มาตรฐาน สมศ. ด้านที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการจัดการศึกษาของปวงชนที่รัฐมุ่งเน้นให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา

คนและพัฒนาประเทศชาติ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม จึงจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาคน 
เยาวชนของชาติให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ว่าโรงเรียนสามารถผลิตผู้จบการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ 
เจตคติ  ค่านิยม  คุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ ตลอดจนถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนตาม
หลักสูตรและความคาดหวังของสังคม ตลอดจนแสดงความมั่นใจได้ว่า ปัจจัยและกระบวนการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพ  เป็นมาตรฐานเดียวกันกับสากล   

การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาทักษะการกีฬาให้กับเยาวชน  นักเรียน ใน
ท้องถิ่น  
ให้สามารถพัฒนาศักยภาพในด้านการกีฬาประเภทต่าง ๆ  ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด รู้แพ้ 
รู้ชนะ  
รู้อภัย ใส่ใจต่อสุขภาพ และห่างไกลยาเสพติดดังกล่าว 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน และ
ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่พลเมืองดีของชาติ 
 2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนด้วยความเต็มใจ อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ แบ่งปันสิ่งของ 
และช่วยแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม อยู่ในระเบียบ
ข้อบังคับของโรงเรียนและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น3.  เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม และโรงเรียนในเครือข่าย 
  ด้านคุณภาพ 

นักเรียนโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม และโรงเรียนในเครือข่าย ได้ออกกำลังในกีฬาต่างๆ เข้าร่วม
แข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียนต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. ปฏิทินการปฏิบัติ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรม กีฬาสีภายในโรงเรียนค่ายบางระจัน

วิทยาคม 
   -  P  
1.1  ประชุมปรึกษาร่วมกันภายในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา แล้วขยาย
ผลสู่คณะครูทุกคน 
1.2 จัดทำโครงการโครงการกีฬาเพ่ือสุขภาพ
เสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแต่ละงานแต่กิจกรรม
ตามความเหมาะสม 
1.4 สร้างความเข้าใจกับนักเรียนเพื่อกำหนด
แนวทางในการดำเนินการ 
1.5 ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม ทั้ง
ด้านสถานที่ 
1.6 กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ  
และวิธีประเมินผล 
   -  D 
2.1 บันทึกเสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุญาต
ดำเนินการกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนค่าย
บางระจันวิทยาคม 
2.2 ดำเนินการตามกิจกรรมกีฬาสีภายใน
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  
   -  C 
3.1 ดำเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรม
ตามกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนค่าย
บางระจันวิทยาคม โดยใช้แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
3.2 รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร
และบุคลากรโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 
   -  A 

1 ตุลาคม 2564 –  
30 กันยายน 2565 

นายมนัสชัย  สีสด 



 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4.1 เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
สรุปผลการดำเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะกลุ่มงานผู้รับผิดชอบจึงได้
นำสารสนเทศท่ีได้มาปรับปรุง พัฒนาการงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2 กิจกรรม กีฬา ค.บ.เกมส์ ครั้งที่ 2 
   -  P 
1.1  ประชุมปรึกษาร่วมกันภายในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา แล้วขยาย
ผลสู่คณะครูทุกคน 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแต่ละงานแต่กิจกรรม
ตามความเหมาะสม 
1.3 ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม ทั้ง
ด้านสถานที่ 
1.4 กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ และ
วิธีประเมินผล 
   -  D 
2.1 บันทึกเสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุญาต
ดำเนินการกิจกรรมกีฬา ค.บ.เกมส์ ครั้งที่ 2 
2.2 ดำเนินการตามกิจกรรมกีฬา ค.บ.เกมส์ 
ครั้งที่ 2 
   -  C 
3.1 ดำเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรม
ตามกิจกรรมกีฬา ค.บ.เกมส์ ครั้งที่ 2 โดยใช้
แบบประเมินความพึงพอใจ 
3.2 รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร
และบุคลากรโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 
   -  A 
4.1 เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
สรุปผลการดำเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะกลุ่มงานผู้รับผิดชอบจึงได้

1 ตุลาคม 2564 –  
30 กันยายน 2565 

นายมนัสชัย  สีสด 



 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
นำสารสนเทศท่ีได้มาปรับปรุง พัฒนาการงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
5.  กิจกรรมการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมในการดำเนินโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนค่าย
บางระจันวิทยาคม 

1 ตุลาคม 2564 – 
30 กันยายน 2565 

25,000 
นายมนัสชัย  สีสด 

2 กิจกรรมกีฬา ค.บ.เกมส์ ครั้งที่ 2 1 ตุลาคม 2564 – 
30 กันยายน 2565 

24,000 
นายมนัสชัย  สีสด 

รวมงบประมาณ 49,000  
 

6. งบประมาณดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 

ประเภทงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

อื่นๆ 

1 กิจกรรมกีฬาสีภายใน
โรงเรียนค่ายบางระจัน
วิทยาคม 

✓    
 

2 กิจกรรมกีฬา ค.บ.เกมส์ ครั้ง
ที่ 2 

✓     

 
7. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต  (Outputs) 
 

1. ร้อยละของ
นักเรียนที่มีสุขภาพ
สมรรถภาพดี 
2.ร้อยละผู้เรียนที่มี
ทักษะทางกีฬาดี 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มี
สุขภาพสมรรถภาพดี 
2.ร้อยละผู้เรียนที่มีทักษะทาง
กีฬาดี 

1. รอ้ยละของ
นักเรียนที่มีสุขภาพ
สมรรถภาพดี 
2.ร้อยละผู้เรียนที่มี
ทักษะทางกีฬาดี 



 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
3.ร้อยละผู้เรียนที่มี
สุขภาพจิตดีมีความ
สามัคคีและมีน้ำใจ
นักกีฬา 
4.ร้อยละผู้เรียนที่มี
ทักษะการบริหาร
จัดการการแข่งขัน
กีฬา 

3.ร้อยละผู้เรียนที่มีสุขภาพจิต
ดีมีความสามัคคีและมีน้ำใจ
นักกีฬา 
4.ร้อยละผู้เรียนที่มีทักษะการ
บริหารจัดการการแข่งขันกีฬา 

3.ร้อยละผู้เรียนที่มี
สุขภาพจิตดีมีความ
สามัคคีและมีน้ำใจ
นักกีฬา 
4.ร้อยละผู้เรียนที่มี
ทักษะการบริหาร
จัดการการแข่งขัน
กีฬา 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 

1.นักเรียนมีสุขภาพ
สมรรถภาพดี 
2. นักเรียนมีทักษะ
ทางกีฬาดี 
3. นักเรียนเป็นผู้มี
สุขภาพจิตดีมีน้ำใจ
นักกีฬาและรัก
ความสามัคคี 
4. นักเรียนสามารถ
บริหารจัดการการ
แข่งขันกีฬาได้ 
 

สังเกตพฤติกรรมนักเรียน แบบสังเกต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ความสำเร็จในความร่วมมือของครู และนักเรียน 
 2.  สร้างความสมานฉันท์  ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ  
 3.  นักเรียนได้แสดงออกทางทักษะกีฬาอย่างเต็มความสามรถ 
 4.  นักเรียนมีความซื่อสัตย์ ความอดทน และปฏิบัติตามกฎ กติกา 
 5.  นักเรียน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

 
 ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ       ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบ
โครงการ 
                   (นายมนัสชัย   สีสด)    (นางเนตรนารี  สุจริตจันทร์) 
                   คร ู     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิการ 
 
 

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                             (นายเรวัฒน์  พรหมสะโร) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดการใช้ทรัพยากรโครงการ 
กิจกรรม กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  
ผู้รับผิดชอบ  นายมนัสชัย สีสด      ฝ่าย วิชาการ 
 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

จำนวนเงิน
(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

1 ค่าบำรุงคณะ 4 สี 
สีละ 2000 บาท 

4 2,000 8,000 
✓      

2 ค่าปูนขาว 1 3,000 3,000  ✓     
3 ค่าเช่าเครื่องเสียง 1 2,500 2,500  ✓     
4 ค่าอาหารว่าง คณะกรรม 

การตัดสินและเจ้าหน้าที่ 
1 5,000 5,000 

✓      

5 ค่าอุปกรณ์กีฬา 1 5,000 5,000   ✓    
6 กระดาษ A4 5 100 500   ✓    
7 อ่ืน   1,000       
           
           
           
           

รวม        
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายละเอียดการใช้ทรัพยากรโครงการ 
กิจกรรม กิจกรรมกีฬา ค.บ.เกมส์ ครั้งที่ 2     
ผู้รับผิดชอบ  นายมนัสชัย สีสด      ฝ่าย วิชาการ 
 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

จำนวนเงิน
(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

1 ค่าปูนขาว 1 3,000 3,000  ✓     
2 ค่าเช่าเครื่องเสียง 1 2,500 2,500  ✓     
3 ค่าอาหารว่าง คณะกรรม 

การตัดสินและเจ้าหน้าที่ 
1 5,000 5,000 

✓      

4 ค่าอุปกรณ์กีฬา 1 5,000 9,000   ✓    
5 กระดาษ A4 5 100 500   ✓    
6 อ่ืน   4,000       
           
           
           
           
           

รวม 24,000       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.  โครงการฝ่ายบริหารงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการฝ่ายงบประมาณ นางสาวอมรรัตน์  สกุลด่าน 
2 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี นางวัชราภรณ์  ศรีหงษ์ 

รวม 2 โครงการ 



 
 

โครงการ พัฒนาการบริหารจัดการฝ่ายบริหารงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอมรรัตน์  สกุลด่าน   

ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 3 กันยายน 2565    

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง        
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
  ( ) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(√) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนแม่บทย่อย 12.1  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 

ศตวรรษท่ี 21 
เป้าหมาย  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะ 

ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 12 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา   

ประเด็นปฏิรูป เรื่อง ระบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดย 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคน
ไทยทุกช่วงวัย 

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 4.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้
พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

สอดคล้องกับกลยุทธ์  สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง  ข้อที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
  กลยุทธ์ โรงเรียนข้อ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและได้รับโอกาสใน
การพัฒนาเต็มศักยภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐาน สพฐ. ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (2.1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษา 
          มาตรฐาน สมศ. 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          จุดเน้น สพม. จุดเน้นที่ 1 ด้านนักเรียนดัง  ข้อ 8 ร้อยละ 100 ของจำนวนผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ ตามความถนัด และความสนใจผ่านกระบวนการเรียนรู้ Active Learning และพหุปัญญา
อย่างหลากหลาย 
            จุดเน้นที่ 2 ด้านบุคลากรดี ข้อ 2 ร้อยละ 95 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในปี 2565 



 
 

      จุดเน้นที่ 3 โรงเรียนเด่น ข้อ 1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็กผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามมาตรฐานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาเน้นการบริหารที่มีความคล่องตัวโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้
การสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการของฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งต้องปฏิบัติอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบที่ทางราชการกำหนด ต้องประสานความเข้าใจใน
ระเบียบการปฏิบัติสามารถตรวจสอบให้เกิดความถูกต้องและสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
โรงเรียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของโรงเรียน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานภายในโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือให้การดำเนินงานเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี งานพัสดุและสินทรัพย์ ปฏิบัติได้ถูกต้อง
ตามระเบียบของทางราชการและมีความคล่องตัว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 3. เพ่ือให้มีระบบการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน สามารถตรวจสอบได้มีความ
ถูกต้องโปร่งใสและกำกับติดตามให้ทุกส่วนดำเนินการตามแผน 
 
3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

ครูและบุคลากรการเงิน พัสดุ  จำนวน 5 คน 
ด้านคุณภาพ 

ระบบงานการเงิน บัญชี พัสดุ ของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบันสามารถ
ตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. ปฏิทินการปฏิบัติ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นวางแผน (P) ต.ค. 2564 นางสาววิลาวัลย์  ช่วยบุญ 
2 ขั้นดำเนินกิจกรรม (D) 15 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65 นางสาววิลาวัลย์  ช่วยบุญ 

นางสาวอมรรัตน์  สกุลด่าน 
นางสาวรัตนาภรณ์ บัวทอง 

3 ขั้นตรวจสอบและประเมินโครงการ © ก.ย. 2565 นางสาววิลาวัลย์  ช่วยบุญ 
นางสาวอมรรัตน์  สกุลด่าน 
นางสาวรัตนาภรณ์ บัวทอง 

4 ขั้นปรับปรุง (A) ก.ย. 2565 นางสาววิลาวัลย์  ช่วยบุญ 
นางสาวอมรรัตน์  สกุลด่าน 
นางสาวรัตนาภรณ์ บัวทอง 

 

5.  กิจกรรมการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมในการดำเนินโครงการ 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 งานพัสดุ 
- ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้

เป็นไปตามระเบียบและตาม
แผนงาน/โครงการ 

- บริหารจัดการด้านการเงินและ
บัญชีพัสดุให้เรียบร้อยและ
ถูกต้อง 

- สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

ก.ย. 2565 1,425 

 

นางสาววิลาวัลย์  
ช่วยบุญ 

 
2 

งานการเงิน 
- เก็บรักษาเงิน การนำส่งคลัง 
- รับและจ่ายเงินงบประมาณ 

เงินนอกงบประมาณ 
- ตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงิน 
- จัดทำเอกสารหลักฐานในการ

รับเงินทุกประเภท 

 

15 ต.ค. 64 

-30 ก.ย. 65 

1,000 
น.ส.อมรรัตน์ 

 สกุลด่าน 



 
 

ที ่ กิจกรรมในการดำเนินโครงการ 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

- เก็บรักษาบัญชีธนาคารและ
เอกสารทางการเงินของ
โรงเรียน 

- จัดทำรายงานทางการเงิน 
- สรุปผลการดำเนินงาน 

3 งานบัญชี 
- ตรวจสอบเอกสารทางการเงิน 

ลงทะเบียนรับจ่ายเงิน เก็บ
รักษาหลักฐาน 

- จัดทำบัญชีเงินทุกประเภท 
- จัดทำทะเบียนคุมเงินให้เป็น

ปัจจุบัน 
- จัดเก็บใบสำคัญการจ่ายเงิน 
- จัดทำทะเบียนรายงานเงิน

คงเหลือ 
- รวบรวมทะเบียนเกี่ยวกับ

การเงิน การบัญชีเพ่ือใช้อ้างอิง 
- สรุปและรายงานผลการ

ดำเนินงาน 

 

15 ต.ค. 64 

-30 ก.ย. 65 

1,075 
นางสาวรัตนาภรณ์ 

บัวทอง 

4 งานพัสดุและสินทรัพย์ 
- กำหนดรูปแบบรายงาน 

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
เพ่ือการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

- ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตาม
ระเบียบ 

- เก็บรักษา ควบคุมการเบิกจ่าย 
- ดำเนินการตรวจสอบพัสดุ

ประจำปี 
- ตรวจสภาพครุภัณฑ์เพ่ือซ่อม

บำรุง 

 

15 ต.ค. 64 

-30 ก.ย. 65 

1,500 

 

นางสาววิลาวัลย์  
ช่วยบุญ 



 
 

ที ่ กิจกรรมในการดำเนินโครงการ 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

- จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

- จัดทำทะเบียนบ้านพักครูและ
จัดครูเข้าพัก 

- สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

 
6. งบประมาณดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 

ประเภทงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ นอกงบประมาณ 
เงินอุดหนุน

รายหัว 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

อื่นๆ 

1 งานการเงิน/บัญชี 2,075    
นางสาวอมรรตัน์ 
สกุลดา่น 

2 งานพัสดุและสินทรัพย์ 2,925    นางสาววิลาวัลย์  
ช่วยบุญ 

รวม 5,000     
 
7. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs)    

-ประสิทธิภาพในการส่งเสริม

สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่าย/

กลุ่มสาระ/งานต่าง ๆ ของโรงเรียน 

- งานการเงิน พัสดุและสินทรัพย์

รวดเร็ว โปร่งใส ผลการตรวจสอบ

ถูกต้องตามระเบียบ 

 

 

100 
ตรวจสอบเอกสารด้าน

การเงิน บัญชีพัสดุและ

สินทรัพย์ 

- เอกสาร

เกี่ยวกับงาน

งบประมาณ 

- แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    



 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ 

- การใช้จ่ายเงินเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ รวมเร็ว 

โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ 

-  กลุ่มบริหารงบประมาณ มี

ระบบงานการเงิน บัญชี พัสดุ 

ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ 

 

 

100 ตรวจสอบเอกสารด้าน

การเงิน บัญชีพัสดุและ

สินทรัพย์ 

- เอกสาร

เกี่ยวกับงาน

งบประมาณ 

- แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ 

 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.   การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมเร็ว โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ 
2.   กลุ่มบริหารงบประมาณ มีระบบงานการเงิน บัญชี พัสดุ ถูกต้องเป็นปัจจุบันมีประสิทธิภาพ

สามารถตรวจสอบได้ 
 
 
 
 

 
 
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ       ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวอมรรัตน์  สกุลด่าน)             (นางสาวอมรรัตน์  สกุลด่าน) 
                ตำแหน่ง ครู                                         หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 
 
 

      ลงชื่อ                                  ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นายเรวัฒน์   พรหมสะโร) 

                   ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  
 

 
 

 



 
 

รายละเอียดการใช้ทรัพยากรโครงการ 
โครงการ พัฒนาการบริหารจัดการฝ่ายบริหารงบประมาณ  งานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาววิลาวัลย์  ช่วยบุญ                 ฝ่าย บริหารงบประมาณ 
 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน

(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

 งานการเงิน/บัญชี          
1 กระดาษดับเบิ้ลเอ 5 รีม 115 575   575    
2 สมุดเงินสดสีฟ้า 2 เล่ม 90 180   180    
3 แล็คซีน 1.5 นิ้ว 5 ม้วน 35 175   175    
4 ลวดเย็บเบอร์ 10 5 กล่อง 40 40   40    
5 กระดาษปก 1 รีม 105 105   105    
6 หมึกเติม Canon 1 ชุด 1,000 1,000   1,000    

รวม 2,075       
 งานพัสดุและสินทรัพย์          
1 กระดาษ K 36 10 รีม 80 800   800    
2 ลวดเย็บเบอร์ 10 5 กล่อง 8 40   40    
3 ลวดเสียบ 5 กล่อง 10 50   50    
4 กระดาษดับเบิ้ลเอ 9 รีม 115 1,035   1,035    
5 หมึกเติม Canon 1 ชุด 1,000 1,000   1,000    

รวม 2,925       
 รวมทั้งสิ้น      5,000    

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 

ผู้รับผิดชอบ นางวัชราภรณ์  ศรีหงษ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง        
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
  ( ) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  (/) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนแม่บทย่อย 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา   
  ประเด็นปฏิรูป เรื่องที่ 5 การจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ข้อที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น 

ของโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยืดมั่นการ
ปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
สอดคล้องกับกลยุทธ์  สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง ข้อที่ 7. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนรวม  

มาตรฐาน สพฐ. ด้านที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐาน สมศ. ด้านที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเน้น สพม. จุดเน้นที่ 1 ด้านนักเรียนดัง ข้อ 8 ร้อยละ 100 ของจำนวนผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพ ตามความถนัด และความสนใจผ่านกระบวนการเรียนรู้ Active Learning และพหุปัญญาอย่าง

หลากหลาย 

1. หลักการและเหตุผล 
กระบวนการวางแผนเป็นการกำหนดทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานในอนาคตขององค์กร เน้น

กระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้

การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูป



 
 

ระบบบริหารภาครัฐ จึงได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการและการตรวจสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน  สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน

ได้  ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่าวสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง 

สพฐ. และสพม.5 

ทั้งนี้ ในแต่ละปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องนำแผนกลยุทธ์ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติโดยการ

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อเป็นการกำหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมทั้งการ

กำหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า แผนปฏิบัติการประจำปีจะเป็นเครื่องมือ

สำคัญในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้และนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ

ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมมีกรอบและแนวทางใช้ในการบริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัย 

สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่และนโยบายของหน่วยเหนือ 

3. เป้าหมาย 

 3.1 ด้านปริมาณ 

   3.1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน เป็นเวลา 1 วัน  

   3.1.2 จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 เล่ม    
  3.2 ด้านคุณภาพ 

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นเครื่องมือ

ในการ 

บริหารจัดการศึกษา ได้สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่และนโยบายของหน่วยเหนืออย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. ปฏิทินการปฏิบัติ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นวางแผน (P) 

 - ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี 

ต.ค. 2564 นางวัชราภรณ์  ศรีหงษ ์

2 ขั้นดำเนินกิจกรรม (D) 
  - วิเคราะห์กำหนดโครงการตามแผนกลยุทธ์ 
  - รวบรวมโครงการตามแผนกลยุทธ์ 
  - จัดสรรงบประมาณ 

ต.ค. 2564 นางวัชราภรณ์  ศรีหงษ ์

3 ขั้นตรวจสอบและประเมินโครงการ (C) ตลอดปีงบประมาณ นางวัชราภรณ์  ศรีหงษ ์
4 ขั้นปรับปรุง (A) พ.ย. 2564 นางวัชราภรณ์  ศรีหงษ ์

 
5.  กิจกรรมการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมในการดำเนินโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2565 
     - ค่ากระดาษ 
     - ค่าจัดทำรูปเล่ม 
     - สติ๊กเกอร์บอร์ด 
     - ค่าอาหารผู้เข้ารับการอบรม 

 
ต.ค. 2564 

 
5,000 

 
นางวัชราภรณ์  ศรี

หงษ์ 

รวมงบประมาณ 5,000 
 

6. งบประมาณดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 

ประเภทงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ นอกงบประมาณ 
เงินอุดหนุน

รายหัว 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

อื่นๆ 

1 
ประชุมปฏิบัติการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2565 

 
5,000    

นางวัชราภรณ์  
ศรีหงษ์ 

 
7. การวัดและประเมินผล 



 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
- แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2565 ของโรงเรียน มี
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และ
จุดเน้นที่ครอบคลุมภารกิจการจัด
การศึกษาท่ีตอบสนองต่อนโยบาย
ของหน่วยเหนือ 
 

 
 

โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 

2565 
การตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม  ที่
บรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2565 ของโรงเรียน 

 
 

ร้อยละ 100 
การตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  สามารถจัด ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับมัธยมและ

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง สพฐ.และสพมสิงห์บุรี อ่างทอง ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ       ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบ
โครงการ 
                (นางวัชราภรณ์  ศรีหงษ์)           (นางสาวอมรรัตน์  สกุลด่าน) 
                             ครู                                               หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ  
           
 
 
                                                                               ลงชื่อ                              ผู้อนุมัติโครงการ 

                 (นายเรวัฒน์    พรหมสะโร) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 



 
 

รายละเอียดการใช้ทรัพยากรโครงการ 
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี   งาน งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาววัชราภรณ์  ศรีหงษ์   ฝ่าย บริหารงบประมาณ 

 

 

ที ่

 

  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

จำนวนเงิน
(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 

งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

1 ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม 4 250 1,000   1,000    

2 ค่าสติ๊กเกอร์บอร์ด 1 1,200 1,200   1,200    

3 ค่ากระดาษเอ4  10รีม 115 1,150   1,150    

4 
ค่าอาหารกลางวัน
และเบคผู้เข้าร่วมประชุม 

30 ชุด 40 1,200 1,200      

5 แฟ้มเอกสาร 5 อัน 90 450   450    

รวม    5,000    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.  โครงการฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการอบรมขับเคลื่อนกระบวนการ PLC   นางสาววิลาวัลย์  ช่วยบุญ 
2 โครงการสร้างขวัญและกำลังใจครู    นางสาวรัตนาภรณ์ บัวทอง 
3 โครงการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
นางสาวอรลักษณ์  ธูปบูชากรณ์ 

4 โครงการส่งเสริมการขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะของ
ข้าราชการครู   

นางสาววิลาวัลย์  ช่วยบุญ 

รวม 4 โครงการ 



 
 

โครงการ  อบรมขับเคลื่อนกระบวนการ PLC   
ผู้รับผิดชอบ นางสาววิลาวัลย์  ช่วยบุญ 
ระยะเวลาดำเนินการ   1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565 

ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง        
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
   ( ) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

( ) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
 แผนแม่บทย่อย : 11.3 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

           เป้าหมาย   วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ 

รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 

และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

แผนแม่บทย่อย : 11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 

  เป้าหมาย   แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะ อาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญ

ที่จะ 

พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ และความ

ต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

แผนแม่บทประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

  ประกอบด้วย 2 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 

  แผนแม่บทย่อย : 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 

ศตวรรษท่ี 21  

            เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่

จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

  แผนแม่บทย่อย 12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

           เป้าหมาย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาเพื่อ

ประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา   
    ประเด็นปฏิรูป เรื่อง ระบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ ของคนไทยทุก
ช่วงวัย  
 



 
 

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
       3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ

สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
สอดคล้องกบักลยุทธ์  สพม. 5  ข้อที่   

            3. ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ์ โรงเรียน  

           3. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรฐาน สพฐ. 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐาน สมศ. ด้านที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
จุดเน้น สพม.  2 ด้านบุคลากรดี 

         1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมี ID Plan โดยนำไปใช้ใน
การบริหารและการจัดการเรียนการสอน 
           2. ร้อยละ 95 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู    ในปี 2565 
           3. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
          4. ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตำมเกณฑ์ท่ีกาหนด 
          5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสาย
งานในระดับดีขึ้นไป 
         6. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาหรือมีผลงำนได้รับรางวัลใน 
ระดับตา่ง ๆ เพ่ิมข้ึน 
          7. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 
          8. สัดสว่นของเวลาที่ครูใช้เพ่ือการเรียนการสอนและงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนต่อ
งานอื่น ๆ  
 
 
 
 
 
 



 
 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2545 

มาตรา 22 ระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษา
ที่พัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซ่ึงครูทุกคนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการที่จะ
ช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งนวัตกรรมใหม่ที่ครู
จะต้องทราบคือ Professional Learning Community (PLC) ซึ่งหมายถึง Community of Practice (CoP) 
เป็นการรวมตัวกันทำงาน พัฒนาทักษะและการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูเพื่อศิษย์  บนพื้นฐานวัฒนธรรม
ความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยทำงานร่วมกันแบบทีม 
เรียนรู้ที่ครูเป็นผู้นำร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแลสนับสนุน สู่การเรียนรู้แล ะพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลง
คุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที ่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญและ
ความสุขของการทำงานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้  
2.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้ครูเกิด พลังการเรียนรู้ (Power of Learning) ส่งผลให้การปฏิบัติการสอนใน ชั้นเรียนของ
ตนเองมีผลดียิ่งขึ้น และมีความรับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรียน 

2. เพ่ือให้ครูรับทราบข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่จำเป็นต่อวิชาชีพ และเกิดแรงบันดาลใจในการจัดการ
เรียนการสอนแบบใหม่ ๆ 

3.  เพ่ือครูได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือนำไปใช้ในการแก้ปัญหา 

3.  เป้าหมาย 

  ด้านปริมาณ 
      1. ครูร้อยละ 70 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด้วยกระบวนการ PLC  (Professional 
Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

ด้านคุณภาพ 
      2. ครูสมาชิกในกลุ่ม PLC ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้รูปแบบ PLC (Professional Learning 
Community)    

“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 
 
 
 
 
 



 
 

4. ปฏิทินการปฏิบัติ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 อบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 1 ต.ค. 64 ถึง  

30 ก.ย. 65 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาววิลาวัลย์  ช่วยบุญ 

ขั้นวางแผน (P)  
-  ประชุมวางแผน  
-  เสนอโครงการขออนุมัติ  
 - แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC 

 
1 ต.ค. 64 

ขั้นดำเนินกิจกรรม (D) 
- การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Share Vision)  
- การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning)  
- การจัดการเรียนรู้สู่นักเรียน (Instruction 

 
1 ต.ค. 64 ถึง  
30 ก.ย. 65 

ขั้นตรวจสอบและประเมินโครงการ (C) 
- การนิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน (Peer Coaching)  

1 ต.ค. 64 ถึง  
30 ก.ย. 65 

ขั้นปรับปรุง (A) 
- สรุปผลและรายงานผลการดำเนินการ ขับเคลื่อน
กระบวนการPLC 
 -  รายงานผลการดำเนินการตาม กระบวนการ 

PLC เป็น รายบุคคล 

 
1 ต.ค. 64 ถึง  
30 ก.ย. 65 

 
5.  กิจกรรมการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมในการดำเนินโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดซื้ออุปกรณ์การขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC 

1 ต.ค. 64 ถึง  
30 ก.ย. 65 

1,000 
นางสาววิลาวัลย์  

ช่วยบุญ 
รวมงบประมาณ 1,000  

 
 
 
 
 
 



 
 

6. งบประมาณดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 

ประเภทงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

อื่นๆ 

1 
จัดซื้ออุปกรณ์การขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC     

 

 
7. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs)    

ครูสมาชิกในกลุ่ม PLC ได้รับการส่งเสริมและ

พัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้อย่างมีประสิทธภิาพและเน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญ โดยใช้รูปแบบ PLC (Professional 

Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ” 

ร้อยละ 70 รายงานการจัดทำ 

PLC 

แบบติดตาม 

แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    

1.ร้อยละของครูที่ พัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา ด้วยกระบวนการ PLC  

(Professional Learning Community) 

“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพื่อพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนรูแ้ละพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 

ร้อยละ 70 ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของ

นักเรียน 

แบบวัดและ

ประเมินผล

นักเรียนตาม

หลักสูตร

สถานศึกษา 

2. ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการส่งเสริม

และพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถใน การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้รูปแบบ PLC 

ร้อยละ 90 

  



 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ 

(Professional Learning Community) 

“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”  

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถใน การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้รูปแบบ PLC (Professional 
Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 

2. นักเรียนกลุ่มทุกคนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ และเจตคติที่ดีต่อการ เรียนรู้จาก
การครูมืออาชีพ แบบ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทาง วิชาชีพ  
 

 
 

  
ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสาววลิาวัลย์  ช่วยบุญ) 
   ครูโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 

ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาววิลาวัลย์  ชว่ยบุญ) 
          หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                               (นายเรวัฒน์  พรหมสะโร) 
                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดการใช้ทรัพยากรโครงการ 
โครงการ อบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC   งาน บุคคล 
ผู้รับผิดชอบ นางสาววิลาวัลย์  ช่วยบุญ             ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

จำนวน
เงิน

(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

1 ค่ากระดาษ A4  1 รีม 120 120       
2  กระดาษลิปชาร์ด 20 แผ่น 5 100       
3. โพสต์อิต 2 แพค 40 80       
4. ค่าอาหารว่าง   700       
           
           

รวม 1,000       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงการ  สร้างขวัญและกำลังใจครู 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวรัตนาภรณ์ บัวทอง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง        
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
  (/) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

( ) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนแม่บทย่อย : 11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 

เป้าหมาย   แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะ อาชีพสูง ตระหนักใน

ความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัต

ของโครงสร้างอาชีพ และความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา   
ประเด็นปฏิรูป เรื่องที ่6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุ 

เป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ข้อที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่  3 ด้านคุณภาพ 

   3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
สอดคล้องกับกลยุทธ์  สพม.สห.อท.  ข้อที่ 5 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลและ
นวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

  กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มาตรฐาน สพฐ. ด้านที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

          มาตรฐาน สมศ. ด้านที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          จุดเน้น สพม.สห.อท จุดเน้นที่ 2 ด้านบุคลากรดี 
 
 
 
 
 



 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรในโรงเรียนมีความสำคัญต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามแผนนโยบายของโรงเรียน การ
สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรจะทำให้บุคลากรเกิดความรู้สึกที่ดีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานทำให้มีกำลังใจ ทำงนเต็มความรู้ ความสามารถ ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
จึงได้จัดทำ 
โครงการนี้ขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
 2.  เพื่อให้บุคลากรเกิดความประทับใจและมีเจตคติท่ีดีต่อโรงเรียน 
3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
        ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมทุกคน 

ด้านคุณภาพ 
       บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการทำงานดีขึ้นปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ปฏิทินการปฏิบัติ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นวางแผน (P) ต.ค. 2564 นางสาวรัตนาภรณ์ บัว

ทอง 
2 ขั้นดำเนินกิจกรรม (D) ตลอดปีการศึกษา นางสาวรัตนาภรณ์ บัว

ทอง 
3 ขั้นตรวจสอบและประเมินโครงการ (C) กันยายน 2565 นางสาวรัตนาภรณ์ บัว

ทอง 
4 ขั้นปรับปรุง (A) กันยายน 2565 นางสาวรัตนาภรณ์ บัว

ทอง 

 

 

 

 

 



 
 

5.  กิจกรรมการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมในการดำเนินโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงโครงการ 
ต.ค. 2565  

นางสาวรัตนาภรณ์ บัว
ทอง 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการทำงาน 
ต.ค. 2565  

นางสาวรัตนาภรณ์ บัว
ทอง 

3 ดำเนินงานตามโครงการตาม
กิจกรรม 
- มอบของขวัญในโอกาสต่าง ๆ 
- ช่วยเหลือบุคลากรและ
ครอบครัว 
  ในกรณีที่เสียชีวิต 
- มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากร 

ตลอดปีการศึกษา 5,000 
นางสาวรัตนาภรณ์ บัว

ทอง 

4 ประเมินผล 
กันยายน 2565  

นางสาวรัตนาภรณ์ บัว
ทอง 

5 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
กันยายน 2565  

นางสาวรัตนาภรณ์ บัว
ทอง 

 
6. งบประมาณดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 

ประเภทงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

อื่นๆ 

1 
กรอบเกียรติบัตรในโอกาส 
ต่าง ๆ / กระดาษการ์ด  

4,000    นางสาวรัตนาภรณ์ บวัทอง 

2 
ช่วยเหลือบุคลากรและ
ครอบครัว 

1,000    นางสาวรัตนาภรณ์ บวัทอง 

 

 

 
 
 



 
 

7. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
- บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิด
แรงจูงใจให้ปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุขและมีประสิทธิภาพ 

 
 

ร้อยละ 80 
การประเมินความพึง

พอใจ 
ในการปฏิบัติงาน 

แบบประเมิน  
ความพึงพอใจ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- ร้อยละของบุคลากรเกิดความ
ประทับใจและมีเจตคติท่ีดีต่อ
โรงเรียน 

 
ร้อยละ 90 

การประเมินความพึง
พอใจ 

ในการปฏิบัติงาน 

แบบประเมิน  
ความพึงพอใจ 

 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกคนมีขวัญและกำลังใจ 
2. ครูและบุคลากรเกิดแรงจูงใจให้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ 
3.   ครูและบุคลากรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความภาคภูมิใจเต็มศักยภาพ 

 
 
 
 ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ       ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบ
โครงการ 
                 (นางสาวรัตนาภรณ์ บัวทอง)             (นางสาววิลาวลัย์  ชว่ยบุญ) 

ครู                      หัวหน้าฝ่ายบุคคล 
 
 

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                          (นายเรวัฒน ์พรหมสะโร) 
                  ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 
 
 



 
 

รายละเอียดการใช้ทรัพยากรโครงการ 
โครงการสร้างขวัญและกำลังใจครู    งานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวรัตนาภรณ์ บัวทอง    ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

จำนวนเงิน
(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

1 
กรอบเกียรติบัตรในโอกาส 
ต่าง ๆ / กระดาษการ์ด 

   
 4,000     

2 
ช่วยเหลือบุคลากรและ
ครอบครัว 

   
 1,000     

รวม   5,000     
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงการ  พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอรลักษณ์ ธูปบูชากรณ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ   1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565 

ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง        
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   

ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 แผนแม่บทย่อย  11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
            เป้าหมาย   แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะ อาชีพสูง ตระหนัก 

ในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัว

และเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ และความ

ต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา   
ประเด็นปฏิรูป เรื่อง  4) กลไก และระบบการผลิตคัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ        
                                 ครู และอาจารย์ 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ  
     ของคนไทยทุกช่วงวัย 

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่  3) ด้านคุณภาพ 
          3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่  

มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที ่ได้ดี มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนา
ตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื ่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 

สอดคล้องกับกลยุทธ์  สพม.สหอท  ข้อที่  5. ส่งเสริมครู ให้เป็นครูยุคใหม่ และเปลี่ยนบทบาท 
ครูผู้สอนเป็น Coach ที่มีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ โรงเรียน    3. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรฐาน สพฐ. 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 

          มาตรฐาน สมศ. ด้านที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          จุดเน้น สพม.  จุดเน้นที่ 2 ด้านบุคลากรดี 

2. ร้อยละ 95 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครูในปี 2565 
 

 



 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้บัญญัติไว้ในหมวด 7 ว่าด้วยครู 

คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามาตรา 56 ให้ส่งเสริมการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ

ศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง จากบัญญัติดังกล่าวจึงต้องมีการปฏิรูป

ครู ด้วยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ้ ดังนั ้นครูจะต้องมีความรอบรู ้ทุก  ๆ ด้าน รู้จริง รู ้กว้าง รู ้ทันกับ

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน เพื่อนำผลมาพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 

ดังกล่าว  

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร

ในสถานศึกษานั้นจำเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อเป็นการ

เปิดมุมมอง  และโลกทัศน์ในแบบต่าง ๆ  เพื่อจะได้นำมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน  จึงไดจ้ัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามเกณฑ์ท่ีคุรุสภากำหนด  
2. เพ่ือให้ครูและบุคลากรได้รับความรู้จากการฝึกอบรมตามความถนัดและวิชาที่รับผิดชอบ  
3. เพ่ือให้ครูและบุคลากรได้รับอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) 
 

3.  เปา้หมาย 

  ด้านปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ ร้อยละ 100 
2.   ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง 

(A.T.C) ร้อยละ 100 

 
ด้านคุณภาพ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษานำผลที่ได้จากการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานและกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการมาพัฒนาตนเองและหน่วยงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
 
 
 

 
 



 
 

4. ปฏิทินการปฏิบัติ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นวางแผน (P) 

- ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขอ
อนุมัติโครงการและกำหนดหน้าที่
รับผิดชอบ 

1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 
30 กันยายน พ.ศ. 2565 

 

นางสาวอรลักษณ์ 
ธูปบูชากรณ์ 

2 ขั้นดำเนินกิจกรรม (D) 
- กิจกรรมอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.T.C) 
- กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพของครู

และบุคลากรทางการศึกษาตามความ
สนใจและความถนัดตามความสมควร 

3 ขั้นตรวจสอบและประเมินโครงการ (C) 
- กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการ

ดำเนินงาน 
4 ขั้นปรับปรุง (A) 

- ประเมินผลและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

 
5.  กิจกรรมการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมในการดำเนินโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.T.C) 1 ต.ค 64  

– 

30 ก.ย. 65 

 

38,000 
นางสาวอรลักษณ์ 

ธูปบูชากรณ์ 
2 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพของครู

และบุคลากรทางการศึกษาตามความ
สนใจและความถนัดตามความสมควร 

11,330 

รวมงบประมาณ 49,330  
 
 
 
 
 
 



 
 

6. งบประมาณดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 

ประเภทงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

อื่นๆ 

1 
กิจกรรมอบรมผู้กำกับลูกเสือ 
(A.T.C) 

38,000    นางสาวอรลักษณ ์
ธูปบูชากรณ์ 

2 

กิจกรรมอบรมพัฒนา
ศักยภาพของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามความสนใจ
และความถนัดตามความ
สมควร 

11,330    นางสาวอรลักษณ ์
ธูปบูชากรณ์ 

 
7. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs)    

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80 มี

ศักยภาพในการพัฒนางาน ในหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนเพ่ิมสูงขึ้น 

 

ร้อยละ 80 

ประเมินความพึง

พอใจ 

แบบประเมิน

ความพึงพอใจ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    

- ครูและบุคลากรทางการศึกษานำความรู้ที่ได้มา

พัฒนาตนเอง และหน่วยงาน 
ร้อยละ 80 

ประเมินความพึง

พอใจ 

แบบประเมิน

ความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 



 
 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในวิชาชีพตามมาตรฐานกำหนด นำผลจากการไปศึกษา  

ดูงานมาพัฒนาตนเองและหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 ปัจจัยความเสี่ยง  
 1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถไป
ศึกษาดูงานและรวมตัวกันอบรมเชิงปฏิบัติการได้ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
 1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ 
 

 
ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสาวอรลักษณ์ ธูปบูชากรณ์) 
   หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางสาววลิาวัลย์ ชว่ยบุญ) 
         หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร 

 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                               (นายเรวัฒน์ พรหมสะโร) 
                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดการใช้ทรัพยากรโครงการ 
โครงการ การพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา งาน บริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอรลักษณ์ ธูปบูชากรณ์   ฝ่าย บริหารงานบุคคล 

 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

จำนวน
เงิน

(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

1 ค่าลงทะเบียนอบรมผู้
กำกับลูกเสือ (A.T.C) 

  
38,000 38,000  

 
   

2 ค่าวิทยากร   8,000 8,000      
2 ค่าอาหาร   3,330  3,330     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงการ ส่งเสริมการขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู   

ผู้รับผิดชอบ  นางสาววิลาวัลย์  ช่วยบุญ 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม  2564 ถึง 30  กันยายน 2565 

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง        
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
  ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนแม่บทประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 แผนแม่บทย่อย : 11.3 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

           เป้าหมาย   วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ 

รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 

และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

แผนแม่บทย่อย : 11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 

 เป้าหมาย   แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะ อาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญท่ีจะ 

พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ และความ

ต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

แผนแม่บทประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

  ประกอบด้วย 2 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 

   แผนแม่บทย่อย : 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 

ศตวรรษท่ี 21  

            เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่

จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

   แผนแม่บทย่อย 12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

           เป้าหมาย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาเพื่อ

ประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา   
ประเด็นปฏิรูป เรื่อง 4) กลไก และระบบการผลิตคัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และ

อาจารย์ 
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ ของคนไทยทุก
ช่วง 
 



 
 

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านที่ 3  คุณภาพ 
3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน

ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมี
การพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
สอดคล้องกับกลยุทธ์  สพม. 5  ข้อที่   

3. ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และ

ทักษะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 

  กลยุทธ์ โรงเรียน  

 3. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มาตรฐาน สพฐ.  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

          มาตรฐาน สมศ.  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

          จุดเน้น สพม.  

จุดเน้นที่ 2 ด้านบุคลากรดี (High Quality Personals : HQP) 

    1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมี ID Plan โดยนำไปใช้ในการ

บริหารและการจัดการเรียนการสอน 

  2. ร้อยละ 95 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู    

ในปี 2565 

  3. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้

ระดับการพัฒนาทางดา้นภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

  4. ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้

ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตำมเกณฑ์ท่ีกาหนด 

  5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานใน

ระดับดีข้ึนไป 

  6. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาหรือมีผลงำนได้รับรางวัลใน 

ระดับตา่ง ๆ เพ่ิมข้ึน 

  7. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 

  8. สัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพ่ือการเรียนการสอนและงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนต่องานอ่ืน ๆ 

(3:2) 

 



 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามหนังสือที่ ศธ 0206.3/ว9   ลงวันที่ 20 พฤษภาคม  2564 ด้วย สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูและ
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ.  มีมติในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและ
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูและตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  โดยให้ใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องมีการพัฒนาตนเอง
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพ่ือให้มี ความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษา สมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้
ในเนื้อหาวิชา และวิธีการสอน และนำผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีผล
ต่อคุณภาพผู้เรียน 

ดังนั้นโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะของ
ข้าราชการครเูพ่ือส่งเสริมให้ครูได้มีความรู้ความสามารถตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด   
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความความเข้าใจในการทำข้อตกลงการพัฒนา
งาน 
 2. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามี ความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
 

3.  เป้าหมาย 

  ด้านปริมาณ 
     1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100 มีความรู้ความความเข้าใจในการทำข้อตกลงการ

พัฒนางาน 
     2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100 มี ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ในการใช้ภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
          ด้านคุณภาพ 

     1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความความเข้าใจในการทำข้อตกลงการพัฒนางาน 
     2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ในการใช้ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

 
 
 
 
 



 
 

4. ปฏิทินการปฏิบัติ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน

แผนการจัดการเรียนรู้และการถ่ายคลิป
วีดีโอเพื่อขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะตาม
หลักเกณฑ์ ว9 (PA) 

11  ต.ค. 64 ถึง  
31 พ.ย. 64 

 
 
 
 
 
 
 

นางสาววิลาวัลย์  ช่วย
บุญ 

- ขั้นวางแผน (P) 
 1. ประชุมและวางแผนโครงการ 
 2. กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน 

 
11 ต.ค. 64 

- ขั้นดำเนินกิจกรรม (D) 
 1. จัดทำบันทึกข้อความขอใช้
งบประมาณ 
 2. ดำเนินการจัดการอบรม 

 
11  ต.ค. 64 ถึง  

31 พ.ย. 64 

- ขั้นตรวจสอบและประเมินโครงการ (C) 
 1. ประเมินความรู้ความเข้าใจผู้เข้ารับ
การอบรม 
 2. ประเมินความพึงพอใจ 

 
11  ต.ค. 64 ถึง  

31 พ.ย. 64 

- ขั้นปรับปรุง (A) 
 1. รวบรวมปัญหาและอุปสรรค 
 2. เสนอแนะแนวทาง แก้ไข ปรับปรุง 

 
11  ต.ค. 64 ถึง  

31 พ.ย. 65 
2 กิจกรรมอบรมเพิ่มทักษะความสามารถ

ทางด้านภาษาอังกฤษ 
11  ต.ค. 64 ถึง  

30 ก.ย. 65 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาววิลาวัลย์  ช่วย
บุญ 

- ขั้นวางแผน (P) 
 1. ประชุมและวางแผนโครงการ 
 2. กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน 

 
11 ต.ค. 64 

- ขั้นดำเนินกิจกรรม (D) 
 1. จัดทำบันทึกข้อความขอใช้
งบประมาณ 
 2. ดำเนินการจัดการอบรม 

 
11  ต.ค. 64 ถึง  

30 ก.ย. 65 

- ขั้นตรวจสอบและประเมินโครงการ (C) 
 1. ประเมินความรู้ความเข้าใจผู้เข้ารับ
การอบรม 
 2. ประเมินความพึงพอใจ 

 
11  ต.ค. 64 ถึง  

30 ก.ย. 65 



 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
- ขั้นปรับปรุง (A) 
 1. รวบรวมปัญหาและอุปสรรค 
 2. เสนอแนะแนวทาง แก้ไข ปรับปรุง 

 
11  ต.ค. 64 ถึง  

30 ก.ย. 65 
3 กิจกรรมอบรมเพิ่มทักษะความสามารถ

ทางด้านการใช้เทคโนโลยี 
11  ต.ค. 64 ถึง  

30 ก.ย. 65 

นางสาววิลาวัลย์  ช่วย
บุญ 

ขั้นวางแผน (P) 
 1. ประชุมและวางแผนโครงการ 
 2. กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน 

 
11 ต.ค. 64 

ขั้นดำเนินกิจกรรม (D) 
 1. จัดทำบันทึกข้อความขอใช้
งบประมาณ 
 2. ดำเนินการจัดการอบรม 

 
11  ต.ค. 64 ถึง  

30 ก.ย. 65 

ขั้นตรวจสอบและประเมินโครงการ (C) 
 1. ประเมินความรู้ความเข้าใจผู้เข้ารับ
การอบรม 
 2. ประเมินความพึงพอใจ 

 
11  ต.ค. 64 ถึง  

30 ก.ย. 65 

- ขั้นปรับปรุง (A) 
 1. รวบรวมปัญหาและอุปสรรค 
 2. เสนอแนะแนวทาง แก้ไข ปรับปรุง 

 
11  ต.ค. 64 ถึง  

30 ก.ย. 65 
 
5.  กิจกรรมการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมในการดำเนินโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้และ
การถ่ายคลิปวีดีโอเพ่ือขอมีขอ
เลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9 
(PA) 

11  ต.ค. 64 ถึง  
31 พ.ย. 64 

10,800 นางสาววิลาวัลย์  ช่วยบุญ 
  

2 
กิจกรรมอบรมเพ่ิมทักษะ
ความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษ 

11  ต.ค. 64 ถึง  
30 ก.ย. 65 

4,200 นางสาววิลาวัลย์  ช่วยบุญ 



 
 

3 
กิจกรรมอบรมเพ่ิมทักษะ
ความสามารถทางด้านการใช้
เทคโนโลยี 

11  ต.ค. 64 ถึง  
30 ก.ย. 65 

5,000 นางสาววิลาวัลย์  ช่วยบุญ 

รวมงบประมาณ 20,000  
6. งบประมาณดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 

ประเภทงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

อื่นๆ 

1 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้และการถ่ายคลิปวีดีโอ
เพ่ือขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑ์ ว9 (PA) 

    

 

2 
กิจกรรมอบรมเพ่ิมทักษะ
ความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษ 

 

    

3 
กิจกรรมอบรมเพ่ิมทักษะ
ความสามารถทางด้านการใช้
เทคโนโลยี 

 

    

 
7. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs)    
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ความความเข้าใจในการทำ
ข้อตกลงการพัฒนางาน 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ใน
การใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ร้อยละ 100 - จำนวนแบบรายงานข้อตกลง
การพัฒนางาน 
- ความพึงพอใจในการเข้ารับ
การอบรม 
- จำนวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เข้ารับการ
อบรม 

- แบบรายงานข้อตกลง
การพัฒนางาน 
- แบบประเมินความ
พึงพอใจในการเข้ารับ
การอบรม 
- แบบลงทะเบียนการ
เข้ารับการอบรม 



 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เพ่ือการสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
ผลลัพธ์ (Outcomes)    

- ครูและบุคลากรทางการศึกษามี

ความรู้ความความเข้าใจในการทำ

ข้อตกลงการพัฒนางาน 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษามี

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ใน

การใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล 

ร้อยละ 100 - การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพการจัดการ
อบรม 
- ความพึงพอใจ ของการจัดการ
อบรม 

-แบบการติดตาม 

ตรวจสอบ และ

ประเมินคุณภาพการ

จัดการอบรม 

-แบบสรุปโครงการ 

-แบบประเมินความพึง

พอใจ ของการจัดการ

อบรม 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

     1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความความเข้าใจในการทำข้อตกลงการพัฒนางาน 
     2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ในการใช้ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 
 
 
 ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ       ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบ
โครงการ 
                  (นางสาววลิาวัลย์  ช่วยบุญ)            (นางสาววิลาวัลย ์ ช่วยบุญ) 
              ครู โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม                  หัวหน้าฝ่ายบุคคล 
 
 
 

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                        (นานเรวัฒน์  พรหมสะโร) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 
 
 



 
 

รายละเอียดการใช้ทรัพยากรโครงการ 
โครงการ ส่งเสริมการขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู    งาน บุคคล 
ผู้รับผิดชอบ นางสาววิลาวัลย์  ช่วยบุญ           ฝ่าย บุคคล 

 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

จำนวน
เงิน(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

1. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้และ
การถ่ายคลิปวีดีโอเพื่อขอมี
ขอเลื่อนวิทยฐานะตาม
หลักเกณฑ์ ว9 (PA) 

         

1. ค่าวิทยากร 2ท่าน 3000 6,000       
2. ค่าอาหารและเบคผู้เข้า
รับการอบรม 

  4,800 
  

 
   

2. กิจกรรมอบรมเพิ่มทักษะ
ความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษ 

   
  

 
   

1. ค่าวิทยากร 1ท่าน 3,000 3,000       
2. ค่าเบค   1,200       

3. กิจกรรมอบรมเพิ่มทักษะ
ความสามารถทางด้านการ
ใช้เทคโนโลยี 

   
      

 1. ค่าวิทยากร 1ท่าน 3,000 3,000       
 2. ค่าเบค   1,200       
 3. สายไฟ 5 เมตร  4 ม้วน 200 800       

รวม 20,000       
 

 

 

 



 
 

4.  โครงการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอาคารสถานที่ นางสาวปริญดา  ชอบธรรมดี 
2 โครงการป้องกันส่งเสริมสุขภาพนักเรียน นางสาวปภาวิไล ชลอวงษ์ 
3 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางสาวอรลักษณ์ ธูปบูชากรณ์ 
4 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข นายมนัสชัย สีสด 
5 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย นางสาวอรลักษณ์ ธูปบูชากรณ์ 
6 โครงการสหกรณ์โรงเรียน นางปนัดดา สีวะรม 
7 โครงการยานยนต์ นางสาวปริญดา ชอบธรรมดี 
8 โครงการสารสัมพันธ์ชุมชนและระดมทรัพยากรเพ่ือ

การศึกษา 
นางสาวอมรรัตน์  สกุลด่าน 

9 โครงการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว นางสาวอมรรัตน์  สกุลด่าน 
10 โครงการธุรการ นางฐิติยา  วิหารธรรมเม 
11 โครงการระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน นางสาวอมรรัตน์  สกุลด่าน 

รวม 11 โครงการ  



 
 

โครงการ  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และอาคารสถานที่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปริญดา  ชอบธรรมดีและคณะทำงาน 
ระยะเวลาดำเนินการ  ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

ลักษณะโครงการ  (   )  โครงการใหม่  ( / ) โครงการต่อเนื่อง        

ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   

  ( ) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

  ( / ) ประเด็นที ่12 การพัฒนาการเรียนรู้   

        แผนแม่บทย่อย : 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21  

        เป้าหมาย  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ

ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา   

ประเด็นปฏิรูป เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้าง

การเติบโตอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ สพฐ.ที ่4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ สพม.5 ที ่3 การพัฒนาชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ของโรงเรียน ที ่2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและได้รับโอกาสใน 
การพฒันาเต็มตามศักยภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐาน สพฐ. 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ  

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
มาตรฐาน สมศ. ด้านที่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ  

จุดเน้น สพม.5 จุดเน้นที่ 3 ด้านสถานศึกษา องค์กรเด่น (High Quality Organization : HQO) 

 

 



 
 

1. หลักการและเหตุผล 

แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมลู ข่าวสาร สารสนเทศและประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียน

แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิด

กระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 

2579 ซ่ึงยุทธศาสตร์ที ่3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในเป้าหมาย –

ข้อ 3.4  แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน

สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่นแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถ

จัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน สื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือจัดรายการเพ่ือ

การศึกษาเพ่ิมข้ึน สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานที่

รับผิดชอบ และได้รบัการพัฒนา โดยการมสี่วนร่วมจากภาครัฐและเอกชนเพิ่มข้ึน เป็นต้น และ มาตรฐาน

การศึกษาท่ี  2  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ให้ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อ้ือต่อ

การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

สถานศึกษามีภารกิจหลัก คือ การจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนโดย

มีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ให้มีความสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  ปลอดภัย  มีกิจกรรมด้านการ

จัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสรมิสร้างบรรยากาศที่เอ้ืออำนวยต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  รวมทั้งต้องมี 

การบริหารจัดการด้านวัสดุสำนักงาน สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการดำเนินงาน โดยให้ครู  

นักเรียน  และชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและจัดบรรยากาศเพ่ือให้ตอบสนองต่อ 

การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีใจรักในการช่วยดูแล รักษาความสะอาด  

มีความรับผิดชอบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความน่าอยู่มีระบบประกันคุณภาพ ทั้งภายใน

และภายนอก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างศักยภาพ และกระบวนการเรียนการสอน การบริหารการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพเพ่ือวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 ปรับปรุง 2560  โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้

และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน จึงได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และ

สนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อใหม้ีแหล่งข้อมูล ความรู้ ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ 

ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือพัฒนาและสามารถก้าวสู้ระดับมาตรฐาน ด้านคุณภาพฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

จงึได้ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือสนองนโยบาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และพัฒนาการบริหาร   

การจัดการศึกษา 



 
 

2. วัตถุประสงค์ 

       -   กิจกรรมซ่อมแซม สื่อและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 

   1.  เพ่ือจัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในการจัดการเรียนการสอนให้พร้อมใช้สำหรับ

การเรียนการสอน 

2.  เพ่ือส่งเสริม พัฒนาให้มีแหล่งเรียนรู้ และผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 
      -   กิจกรรมดูแลความสะอาดห้องเรียนและเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

   1. เพ่ือให้พ้ืนที่โดยรอบของโรงเรียน และห้องเรียนมีความสะอาด เรียบร้อยอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

            2. เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติจนเป็นนิสัยในการรกัษาความสะอาด

พ้ืนทีข่องโรงเรียน 

      -   กิจกรรมซ่อมแซมอาคารสถานที่ 

1. เพ่ือซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้มีความสมบูรณ์ ปลอดภัย และพร้อมใช้งาน  

          2. เพ่ือปรับ ภูมิทัศน์ของโรงเรียนสวยงามเป็นระเบียบและมีความพร้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้             

3. เป้าหมาย 

      ด้านปริมาณ 

          1. มีวัดสุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ระบบสาธารณูปโภค และสื่อ ICT ทีม่ีสภาพพร้อมใช้สำหรับการเรยีน 

การสอน 

          2. มีแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน ที่สะอาด มีสภาพพร้อมใช้สำหรับการเรียน

การสอน พ้ืนที่ทีส่ะอาด เรียบร้อย และปลอดภัย 

          3. มอีาคารสถานทีค่วามสมบูรณ์ ปลอดภัย และพร้อมใช้งาน  ภูมิทัศนข์องโรงเรียนสวยงามเป็น

ระเบียบและมีความพร้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

      ด้านคุณภาพ  

1. ครูและนักเรียนได้รับประโยชน์จากวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ ์ระบบสาธารณูปโภค และสื่อ ICT  
ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. นักเรียนและครูใช้แหล่งเรียนรู้ และสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตทำให้ในการจัดการเรียนการสอน 



 
 

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและนอกห้องเรียน อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ พ้ืนที ่

ในโรงเรียนสะอาด สวยงามเป็นระเบียบและมีความพร้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

4. ระบบการปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว เป็นระบบและสะอาดเรียบร้อย 

4. ปฏิทินการปฏิบัติ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมซ่อมแซม สื่อและวัสดุอุปกรณ์ในการ

จัดการเรียนการสอน 

 

  

 

ต.ค. 2564 

 

 

 

 

นางสาวปริญดา  ชอบธรรมดี 

และคณะทำงาน ขั้นวางแผน (P) 

  - ประชุมคณะทำงาน 

  - จัดทำโครงการ/กำหนดปฏิทิน/เสนอขออนุมัติ

โครงการ 

ขัน้ดำเนินกิจกรรม (D) 

  - จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ ์

ในการจัดการเรียนการสอน 

  - ดูแล พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 

นางสาวปริญดา  ชอบธรรมดี 

และคณะทำงาน 

ขั้นตรวจสอบและประเมินโครงการ (C) 

  -กำกับดูแลติดตามการดำเนินงาน 

  -ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน  

  -รายงานผลการดำเนินงาน 

 

มี.ค. 65 / ก.ย.65 

นางสาวปริญดา  ชอบธรรมดี 

และคณะทำงาน 

ขั้นปรับปรุง ( A )  นางสาวปริญดา  ชอบธรรมด ี



 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

  -รับข้อคิดเห็น /ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนว

ทางการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมต่อไป(AAR) 

 

มี.ค. 65 / ก.ย.65 และคณะทำงาน 

2 -   กิจกรรมดูแลความสะอาดห้องเรียนและเขต

พื้นที่รับผิดชอบ 

 

 

 

ต.ค. 2564 

 

 

 

นางสาวปริญดา  ชอบธรรมดี 

และคณะทำงาน 

ขั้นวางแผน (P) 

  - ประชุมคณะทำงาน 

  - จัดทำโครงการ/กำหนดปฏิทิน/เสนอขออนุมัติ

โครงการ 

ขั้นดำเนินกิจกรรม (D) 

  - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ทำความสะอาดห้องเรียน

และพ้ืนที่ในโรงเรียน 

  - กำหนดเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ และห้องเรียน 

  - นักเรียนทำความสะอาดทุกวัน ช่วงเช้า หรือ 

เย็น 

  - จดัประกวดแจกเกียรติบัตร 

 

 

 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 

 

นางสาวปริญดา  ชอบธรรมดี 

และคณะทำงาน 

ขั้นตรวจสอบและประเมินโครงการ ( C ) 

  -กำกับดูแลติดตามการดำเนินงาน 

  -ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน  

  -รายงานผลการดำเนินงาน 

 

ต.ค. 64 / มี.ค. 65 

 

นางสาวปริญดา  ชอบธรรมดี 

และคณะทำงาน 

ขั้นปรับปรุง ( A ) 

  -รับข้อคิดเห็น /ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนว

ทางการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมต่อไป(AAR) 

  

ต.ค. 64 /มี.ค. 65 

นางสาวปริญดา  ชอบธรรมดี 

และคณะทำงาน 



 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3. กิจกรรมซ่อมแซมอาคารสถานที่  

 

ต.ค. 2564 

นายอรรถพร  แก้วบวร 

และคณะทำงาน  ขั้นวางแผน (P) 

  - ประชุมคณะทำงาน 

  - จัดทำโครงการ/กำหนดปฏิทิน/เสนอขออนุมัติ

โครงการ 

 ขัน้ดำเนินกิจกรรม (D) 

  - ปรับปรุงซ้อมแซมห้องน้ำคร ู

  - ปรับปรุงซ้อมแซมระบบน้ำประปา 

  - ปรับปรุงซ้อมแซมระบบไฟฟ้า 

  - ปรับปรุงซ้อมแซมระบบเครื่องตัดหญ้า 

  - จัดซ้ือน้ำมันรถตัดหญ้า 

 

     ต.ค.2564 

1ต.ค 64–30 ก.ย.65 

1ต.ค 64–30 ก.ย.65 

1ต.ค 64–30 ก.ย.65 

1ต.ค 64–30 ก.ย.65 

นายอรรถพร  แก้วบวร 

และคณะทำงาน 

ขัน้ตรวจสอบและประเมินโครงการ (C) 

  -กำกับดูแลติดตามการดำเนินงาน 

  -ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน  

  -รายงานผลการดำเนินงาน 

 

ต.ค. 64 / มี.ค. 65 

นายอรรถพร  แก้วบวร 

และคณะทำงาน 

ขั้นปรับปรุง ( A ) 

  -รับข้อคิดเห็น /ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนว

ทางการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมต่อไป(AAR) 

 

 

ต.ค. 64 / มี.ค. 65 

นายอรรถพร  แก้วบวร 

และคณะทำงาน 

 

 

 



 
 

5.  กิจกรรมการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมในการดำเนินโครงการ 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. 
กิจกรรมซ่อมแซม สื่อและวัสดุอุปกรณ์ในการ

จัดการเรียนการสอน 

ต.ค. 64 / 

มี.ค. 65 
50,000 

นางสาวปริญดา  ชอบ

ธรรมดี 

และคณะทำงาน 

2. 
กิจกรรมดูแลความสะอาดห้องเรียนและเขตพ้ืนที่

รบัผิดชอบ 

ต.ค. 64 / 

มี.ค. 65 
15,000 

นางสาวปริญดา  ชอบ

ธรรมดี 

และคณะทำงาน 

3. 
กิจกรรมซ่อมแซมอาคารสถานที่ 

ต.ค. 64 / 

มี.ค. 65 
60,000 

นายอรรถพร  แก้วบวร 

และคณะทำงาน 

รวมงบประมาณ 125,000  

 

6. งบประมาณดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 

ประเภทงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ นอกงบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน
รายหัว 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

อ่ืนๆ 

1. 
กิจกรรมซ่อมแซม สื่อและ
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการ
เรียนการสอน 

50,000    

นางสาวปริญ

ดา  ชอบธรรม

ดี 

และ
คณะทำงาน 



 
 

2. 

กิจกรรมดูแลความสะอาด
ห้องเรียนและเขตพ้ืนที่
รบัผิดชอบ 

15,000 

   นางสาวปริญ

ดา  ชอบธรรม

ดี 

และ
คณะทำงาน 

3. 

กิจกรรมซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ 

60,000 

   นายอรรถพร  

แก้วบวร 

และ
คณะทำงาน 

 

7. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs)    

1. มีวัดสุอุปกรณ์ ครุภัณฑ ์ระบบ

สาธารณูปโภค และสื่อ ICT ที่มีสภาพ

พร้อมใช้สำหรับการเรยีนการสอน 

 

ร้อยละ 80 1.บันทึก/ตรวจสอบ 

ความพร้อมวัดสุอุปกรณ์ 

ครุภัณฑ ์และสื่อ ICT 

 

2.บันทึกการใช้แหล่งสืบค้น

ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

แบบบันทึก

ข้อมูล 

2.มีแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

อาคารเรียน ที่สะอาด มีสภาพพร้อมใช้

สำหรับการเรียนการสอน พ้ืนที่ทีส่ะอาด 

เรียบร้อย และปลอดภัย 

 

ร้อยละ 80 1.บันทึก/ตรวจสอบ 

ความพร้อมห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ 

 

2.บันทึกการใช้แหล่งสืบค้น

ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

แบบบันทึก

ข้อมูล 



 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

3. มอีาคารสถานที่ความสมบูรณ์ 

ปลอดภัย และพร้อมใช้งาน  ภูมิทศันข์อง

โรงเรียนสวยงามเป็นระเบียบและมีความ 

 

ร้อยละ 80 

บันทึก/ตรวจสอบ 

ความพร้อมของอาคาร

สถานที่ 

 

แบบบันทึก

ข้อมูล/ร่องรอย 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    

1.ครูและนักเรยีนได้รับประโยชน์จากวัสดุ

อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ระบบสาธารณูปโภค 

และสื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอน

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

 

 

ร้อยละ 80 

1.สอบถาม /สังเกต / 

สัมภาษณ์ 

2.บันทึกข้อมูล 

 

1. แบบสังเกต 

2. แบบ

สัมภาษณ์ 

3. แบบบันทึก

ข้อมูล 

2. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมภายใน

และนอกห้องเรียน อาคารสถานที่ ภูมิ

ทัศน์ พ้ืนที่ในโรงเรียนสะอาด สวยงาม

เป็นระเบียบและมีความพร้อมที่เอ้ือต่อ

การเรียนรู้ 

 

 

 

ร้อยละ 80 

1.สอบถาม /สังเกต / 

สัมภาษณ์ 

2.บันทึกข้อมูล 

 

1. แบบสังเกต 

2. แบบ

สัมภาษณ์ 

3. แบบบันทึก

ข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.ครแูละนักเรียนได้รับประโยชน์จากวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ ์ระบบสาธารณูปโภค และสื่อ ICT ในการ

จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและนอกห้องเรียน อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ พ้ืนที่ในโรงเรียน

สะอาด สวยงามเป็นระเบียบและมีความพร้อมทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

 

                       
 

ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ       ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

     ( นางสาวปริญดา  ชอบธรรมดี )          (นางสาวปริญดา  ชอบธรรมดี) 

  คร ู           หวัหน้าฝ่ายทั่วไป 

 

 

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

                        (นายเรวัฒน์  พรหมสะโร) 

              ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายละเอียดการใช้ทรัพยากรโครงการ 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปริญดา  ชอบธรรมดี 

 

ที ่

 

  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน

หน่วย 

ราคา

ต่อ

หน่วย 

จำนวน

เงิน

(บาท) 

 

ประเภทงบประมาณ 

งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ

แท

น 

ใช้

สอย 
วัสดุ 

ตอบ

แทน 

ใช้

สอย 
วัสดุ 

 

กิจกรรมซ่อมแซม สื่อและ

วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการ

เรียนการสอน 

         

1. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซม

สื่อ 

 - - 40,000 
  /    

2. ค่าซ่อมแซ่มสื่อและวัสดุ

อุปกรณ์ในการจัดการเรียน

การสอน 

  - - 10,000 

    /  

รวม 50,000       
 

กิจกรรมดูแลความสะอาด

ห้องเรียนและเขตพื้นที่

รบัผิดชอบ 

   

      

1. ไม้กวาดอ่อน 50 อัน 30 1,500   /    

2. ไม้กวาดทางมะพร้าว 50 อัน 30 1,500   /    

3. เข่งเก็บขยะใบไม้ 12 เข่ง 200 2,400   /    

4. ไม้ถูพ้ืน 10 อัน 150 1,500   /    



 
 

 

ที ่

 

  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน

หน่วย 

ราคา

ต่อ

หน่วย 

จำนวน

เงิน

(บาท) 

 

ประเภทงบประมาณ 

งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ

แท

น 

ใช้

สอย 
วัสดุ 

ตอบ

แทน 

ใช้

สอย 
วัสดุ 

5. นำ้ยาถูพ้ืน   10 ถัง 350 3,500   /    

6. น้ำยาล้างห้องน้ำ   10 ถัง 350 3,500   /    

7. นำ้ยาทำความสะอาดมือ   2 ลัง 350 700   /    

8. ขวดหัวปั๊ม  20 ขวด 20 400   /    

รวม 15,000       
 

กิจกรรมซ่อมแซมอาคาร

สถานที ่

- - - 
      

1. อุปกรณ์ซ่อมเครื่องตัดหญ้า 
  

10,000   /    

2. อุปกรณ์ซ้อมน้ำประปา   10,000   /    

3. ปรับปรุงซ้อมแซมห้องน้ำครู   20,000     /  

4. อุปกรณ์ซ้อมไฟฟ้า   10,000   /    

5. ค่าน้ำมันรถตัดหญ้า   10,000   /    

รวม 60,000       

 

 

 

 

 



 
 

ชื่อโครงการ    ป้องกันส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสาวปภาวิไล  ชลอวงษ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ       1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
ลักษณะโครงการ     ( ✓ ) ต่อเนื่อง      (    ) โครงการใหม่ 
 ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   

(✓) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(    ) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
 แผนแม่บทย่อย 11.3 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
            เป้าหมาย  วัยเรียน/วัยรุน่ มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จัก   
                              คิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทาง

จริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา   
ประเด็นปฏิรูป เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1 ด้านความปลอดภัย  
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.สห อท ข้อที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะ

ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามความถนัด ความสนใจ และได้รับ
โอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 

กลยุทธ์ โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และได้รับ     
                     โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

       1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐาน สมศ. ด้านที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1. หลักการและเหตุผล 
การเสริมสร้างสุขภาพกับการศึกษาเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการควบคู่กันไป การพัฒนาเด็กและเยาวชน 

จึงอยู่ที่กระบวนการจัดการศึกษาและการสร้างสุขภาพ ภายใต้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นับตั้งแต่
ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและองค์กรในท้องถิ ่น ซึ ่งจะต้องมีการประสานความร่วมมือ ประสาน
ประโยชน์ที่เอ้ือต่อการพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
และปลอดภัย ซึ่งโรงเรียนก็เป็นสถาบันหนึ่งของสังคมมีหน้าที่ให้ความรู้และพัฒนาคนให้มีสุขภาพและศักยภาพ
ที่ดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากการให้การศึกษาแล้ว การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ในโรงเรียน การให้บริการด้านสุขภาพอนามัย การให้ความรู้ด้านสุขภาพ รวมถึงการดูแลโภชนาการให้นักเรียน



 
 

นั้นจะช่วยให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สุขภาพกายและสุขภาพใจแข็งแรงพร้อม
ต่อการเรียนรู้ 

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของนักเรียน จึง
จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนขึ้น  เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านสุขภาพ วิธีป้องกันโรคและภัยอันตรายใกล้ตัว เพ่ือดูแลและเพ่ือให้บริการด้านสุขภาพเบื้องต้นแก่นักเรียน 
เพ่ือดูแลโภชนาการในโรงเรียนให้มีมาตรฐาน นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณประโยชน์และถูกคุณลักษณะ 
ตลอดจนทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจำวันได้ 
2.  วัตถุประสงค์ 
 - กิจกรรมการดูแล และป้องกันโรคระบาด 
 1. เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดภายในโรงเรียน 
 2. เพ่ือสร้างความตระหนักให้นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนให้ระมัดระวังในการติดโรค
ระบาด 
 - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
 2. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ วิธีป้องกันโรคและภัยอันตรายใกล้ตัว 
 3. เพ่ือให้บริการด้านสุขภาพเบื้องต้นแก่นักเรียนในโรงเรียน 
 - กิจกรรมโรงอาหารและโภชนาการ 
 1. เพ่ือจัดระบบการบริหารจัดการงานโภชนาการให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์งานอาหารและโภชนาการ
ในสถานศึกษา 
   2. เพ่ือปรับปรุง พัฒนา แก้ไข โรงอาหารให้สะอาดและปลอดภัยตามมาตรการการปองกันการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 
     3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณประโยชน์และถูกสุขลักษณะ มีคุณค่าทางโภชนาการ 
     4. เพ่ือสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการร้านค้า และนักเรียนได้ใช้โรงอาหารอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี 
3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 1. นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการตรวจหาเชื้อโรคระบาด 
 2. นักเรียนร้อยละ 80 มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 
 3. นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
 4. นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  

ด้านคุณภาพ 
 1. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง 
 2. นักเรียน มีสุขนิสัยที่ดีและรู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัย 
 3. นักเรียนรู้จักดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองได้เหมาะสมตามวัย 



 
 

 4. นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณประโยชน์และถูกสุขลักษณะ มีคุณค่าทางโภชนาการ 
 

4. ปฏิทินการปฏิบัติ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมการดูแล และป้องการโรคระบาด 1 ต.ค. 2564 – 30 

ก.ย. 2565 
นางสาวปภาวิไล  ชลอวงษ์ 

ขั้นวางแผน (P) 
 1. ประชุมปรึกษาร่วมกันภายระหว่างผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับงานอนามัยโรงเรียน 
  2. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ  และ
วิธีประเมินผล 

1 ต.ค. – 15 ต.ค. 
2564 

นางสาวปภาวิไล  ชลอวงษ์ 

ขั้นดำเนินกิจกรรม (D) 
 1. สำรวจจำนวนนักเรียน 
 2. ประเมินความเสี่ยงของนักเรียน 
 3. จัดซื้ออุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจ ATK 
 4. ดำเนินการตรวจ ATK ทุก 14 วัน 

16 ต.ค. 2564 – 31 
สิงหาคม 2565 

นางสาวปภาวิไล  ชลอวงษ์ 

ขั้นตรวจสอบและประเมินโครงการ (C) 
 1. สรุปผลการตรวจ ATK ของครู บุคลากร 
และนักเรียน 
 2. ประเมินความพึงพอใจ 

1 ก.ย. 2565 – 15 
ก.ย. 2564 

นางสาวปภาวิไล  ชลอวงษ์  

ขั้นปรับปรุง (A) 
 1. รวบรวมปัญหาและอุปสรรค 
 2. เสนอแนวทางปรับปรุง  แก้ไข 
 3. สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะนำมาปรับปรุง พัฒนาการงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

16 ก.ย. – 30 ก.ย. 
2565 

 
 

2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 1 ต.ค. 2564 – 30 
ก.ย. 2565 

 

ขั้นวางแผน (P) 
 1. ประชุมปรึกษาร่วมกันภายระหว่างผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับงานอนามัยโรงเรียน 
  2. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ  และ
วิธีประเมินผล 

1 ต.ค. – 15 ต.ค. 
2564 

 



 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 ขั้นดำเนินกิจกรรม (D) 

 1. จัดซื้อยา/เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้อง
พยาบาล 
 2. ตรวจสุขภาพ (ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง)  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

15-30 พ.ย. 2563 นางสาวปภาวิไล  ชลอวงษ์ 

ขั้นตรวจสอบและประเมินโครงการ (C) 
 1. สรุปผลการตรวจร่างกายของนักเรียน 
 2. สอบถามเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกาย 
และการใช้บริการห้องพยาบาล 

6-10 ธ.ค. 2563 นางสาวปภาวิไล  ชลอวงษ์ 

ขั้นปรับปรุง (A) 
 1. รวบรวมปัญหาและอุปสรรค 
 2. เสนอแนวทางปรับปรุง  แก้ไข 
 3. สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะนำมาปรับปรุง พัฒนาการงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

15-20 พ.ค. 2564 นางสาวปภาวิไล  ชลอวงษ์ 

3 กิจกรรมโรงอาหารและโภชนาการ  น.ส.ปริญดา  ชอบธรรมด ี
และคณะทำงาน 

ขั้นวางแผน (P) 
 1. ประชุมคณะทำงาน 
 2. จัดทำโครงการ/กำหนดปฏิทิน/เสนอขอ
อนุมัติโครงการ 

18 - 20 ต.ค. 2564 
 

น.ส.ปริญดา  ชอบธรรมด ี
และคณะทำงาน 

ขั้นดำเนินกิจกรรม (D) 
 1. ปรับปรุง ซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอ้ี ตามมาตรการ
การปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โควิด 19 
 2. ประชุมชี้แจงผู้ประกอบการร้านค้า การ
ปฏิบัติตามตามมาตรการการปองกันการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 
 3. ประเมินความพึงพอใจการบริการและ
คุณภาพอาหารของร้านค้า 

 
25 - 28 ต.ค. 2564  

 
 

 29 ต.ค. 2564 
 
 

14 ม.ค. 2565 และ 
11 ก.ค. 2565 

น.ส.ปริญดา  ชอบธรรมด ี
และคณะทำงาน 

 ขั้นตรวจสอบและประเมินโครงการ (C)  น.ส.ปริญดา  ชอบธรรมด ี



 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 1. กำกับดูแลติดตามการดำเนินงาน 
 2. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน  
 3. รายงานผลการดำเนินงาน 

มี.ค. 2565 /  
ก.ย. 2565 

และคณะทำงาน 

ขั้นปรับปรุง (A) 
 1. รับฟังข้อคิดเห็น /ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนว
ทางการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมต่อไป
(AAR) 

 
มี.ค. 2565 /  
ก.ย. 2565 

น.ส.ปริญดา  ชอบธรรมด ี
และคณะทำงาน 

 
5.  กิจกรรมการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมในการดำเนินโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมการดูแล และป้องการโรค

ระบาด  
1 ต.ค. 2564 - 30 

ก.ย. 2565 
82,620 นางสาวปภาวิไล  ชลอวงษ์ 

2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  1 ต.ค. 2564 - 30 
ก.ย. 2565 

5,000 นางสาวปภาวิไล  ชลอวงษ์ 

3 กิจกรรมโรงอาหารและโภชนาการ 1 ต.ค. 2564 - 30 
ก.ย. 2565 

25,000 
นางสาวปริญดา  ชอบธรรมด ี

 

รวมงบประมาณ 112,620 บาท 
 

6. งบประมาณดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 

ประเภทงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ นอกงบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน
รายหัว 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

อ่ืนๆ 

1 กิจกรรมการดูแล และป้อง
การโรคระบาด  

    
น.ส.ปภาวไิล  

ชลอวงษ ์

2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ      น.ส.ปภาวไิล  
ชลอวงษ ์

3 กิจกรรมโรงอาหารและ
โภชนาการ 

    น.ส.ปริญดา  
ชอบธรรมดี 

 



 
 

7. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs)    
     - รอ้ยละของนักเรียนได้รับการ
ตรวจหาเชื้อโรคระบาด 

ร้อยละ 90 นับจำนวนนักเรียนที่ได้รับ
การตรวจหาเชื้อ 

แบบเช็คชื่อ 

     - ร้อยละของนักเรียนทีไ่ด้รับ 
การตรวจสุขภาพ 

ร้อยละ 80 นับจำนวนนักเรียนทีไ่ด้รับ 
การตรวจสุขภาพ 

แบบลงทะเบียน 

     - ร้อยละของนักเรียนมี
พัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 

ร้อยละ 80 ผลการตรวจสุขภาพ สมุดบันทึกผล 
การตรวจสุขภาพ 

     - ร้อยละของนักเรียนมีสุขนิสัย 
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

ร้อยละ 80 สอบถามความรู้เกี่ยวกับ 
การดูแลสุขภาพของตนเอง 

แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
     - ร้อยละของนักเรียนมีน้ำหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ 80 ประเมินผลจากน้ำหนัก
ส่วนสูงของนักเรียน 

แบบบันทึก
น้ำหนักส่วนสูง 

     - ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและ
รู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัย 

ร้อยละ 80 ประเมินผลจากการตรวจ
สุขภาพ 

สมุดบันทึกผล 
การตรวจสุขภาพ 

     - ร้อยละของนักเรียนรู้จักดูแล
สุขภาพอนามัยของตนเองได้
เหมาะสม 

ร้อยละ 80 สอบถามความรู้เกี่ยวกับ 
การดูแลสุขภาพของตนเอง 

แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ 
             (นางสาวปภาวิไล  ชลอวงษ์) 
         หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบ
โครงการ 

        (นางสาวปริญดา  ชอบธรรมดี) 
         หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
                                      ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                 (นายเรวัฒน์  พรหมสะโร) 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 

 



 
 

รายละเอียดการใช้ทรัพยากรโครงการ 

โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน    งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวปภาวิไล  ชลอวงษ์   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

จำนวน
เงิน

(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

1 กิจกรรมการดูแล และป้องการโรคระบาด 
ชุดตรวจ ATK Antigen 
test kit 

1,545 
ชุด 

50 77,250       

ถุงมือยาง 22 กล่อง 200 4,400       
ชุด cpe 41 ชุด 20 820       
หน้ากากอนามัยทาง
การแพทย์  

2 กล่อง 75 150       

รวม 82,620       
2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

แอมโมเนียหอม 30 ซีซี 10 ขวด 20 200       
ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้ 
พาราเซตามอล 500 มก. 
กระปุกละ 100 เม็ด 

6 กระปุก 60 360       

ยาธาตุน้ำขาว 4 ขวด 50 200       
พลาสเตอร์ปิดแผล  
ชนิดผ้า 100 ชิ้น 

1 กล่อง 60 60       

ผ้าก๊อซ ขนาด 2x2 นิ้ว 5 ซอง 10 50       
ผ้าพันแผล ขนาด 3 นิ้ว 3 ม้วน 30 90       
เทปแต่งแผลชนิดใส  
1/2 นิ้ว x 5 หลา 

5 ม้วน 30 150       

ยาทาแก้ผดผื่นคัน 4 ขวด 55 220       
สำลีม้วน 200 กรัม 1 ถุง 110 110       
ผงน้ำตาลเกลือแร่ 2 โหล 60 120       



 
 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

จำนวน
เงิน

(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

ยาเม็ดแก้แพ้ ลดน้ำมูก  
คลอร์เฟนิรามีน 
(กระปุกละ 100 เม็ด) 

1 กระปุก 
 

50 50       

ยาหม่องชนิดขี้ผึ้ง  
(แซม-บัค) 36 กรัม 

1 กระปุก 60 60       

ยาล้างตา 120 ลิตร  
พร้อมถ้วยล้างตา 

2 ขวด 40 80       

ยาแก้ปวดประจำเดือน 
พอนสแตน 500 

6 แผง 50 300       

ยาหอม ชนิดเม็ดอม 2 กระปุก 30 60       
ยาเคลือบแผลในกระเพาะ
อาหาร 240 มล. 

3 ขวด 50 150       

ผ้ายืดพันเคล็ด  
ขนาด 4 นิ้ว x 5 หลา 

2 ผืน 50 100       

กระเป๋าน้ำร้อน 20 ซม. 2 ใบ 100 200       
ผ้าขนหนู ขนาด30x60ซม.  4 ผืน 40 160       
เสื่อพับขนาด1.35x1.80ม.  2 ผืน 100 200       
เหยือกน้ำ 1500 ml 1 เหยือก 150 150       
แก้วกินยาน้ำ 30 ml. 2 แก้ว 20 40       
น้ำเกลือล้างแผล 500 ml. 2 ขวด 150 300       
เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล 1 อัน 690 690       
กระดาษ A4  1 ลัง 550 550       
ปลั๊กพ่วงยาว 10 เมตร 1 ราง 500 500       

รวม 5,000       
3 กิจกรรมโรงอาหารและโภชนาการ 
 วัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซ่ม โรง

อาหาร 
- พลาสติกกันฉาก 

  21,030       



 
 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

จำนวน
เงิน

(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

- ท่อพีวีซี 
- เทปใส 
- รัดข้อ 

วัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซ่ม 
ประตู และอ่ืนๆ 

 น้ำยาทำความสะอาดพ้ืนผิว 2 ลัง 360 720       
 ผ้าทำความสะอาด 30 ผืน 20 600       
 ป้ายชื่อร้านค้า 8 ป้าย 300 2,400       
 กระดาษ เอ4 2 รีม 125 250       

รวม 25,000       
รวมเงิน 112,620       

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงการ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอรลักษณ์ ธูปบูชากรณ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ   1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565 

ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง        
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   

ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 แผนแม่บทย่อย  11.3 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
            เป้าหมาย   วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน  

รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญ

ทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 

และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา   
ประเด็นปฏิรูป เรื่อง  4) กลไก และระบบการผลิตคัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ        
                                 ครู และอาจารย์ 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ 
      และความสงบสุขของประเทศ  

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่  2. ด้านโอกาส 
2.3  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษา   
      ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้ง    
      ช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษา  
      ขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์  สพม.สหอท  ข้อที่  1. ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและ 
  เป็นพลโลกที่ดี 

กลยุทธ์ โรงเรียน    1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐาน สพฐ. 1. คุณภาพของผู้เรียน 
        1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐาน สมศ. ด้านที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
จุดเน้น สพม.  จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน นักเรียนดัง (High Quality Students : HQS) 
 
 
 

 
 



 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 สภาพสังคมในปัจจุบัน ที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว นักเรียนซึ่งเป็นวัยรุ่นย่อมอยากรู้ อยากลอง 
ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ผู้ปกครองจะต้องดิ้นรน จึงอาจจะปล่อยปละละเลย ไม่ให้ความสำคัญ
กับการเลี้ยงดูที่ถูกต้อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นที่จะก่อให้เกิดปัญหากับนักเรียน 
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการดำเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนที่ชัดเจน ในการ
ช่วยลดปัญหาอันจะเกิดขึ้นได้กับนักเรียน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรม
อย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะการดำเนินชีวิตภายใต้สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว 
 การเอาใจใส่นักเรียนอย่างทั่วถึงและเป็นระบบมีกระบวนการทำงานที่มีคุณภาพและดำเนินการ
อย่างต่อเนื่องจะส่งผลถึงการพัฒนาเด็กให้มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีศักยภาพเป็นทรัพยากรบุคคลที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกายสติปัญญา มีคุณธรรมจริยธรรมและมีชีวิตที่สงบสุข ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ต้องการ
ให้นักเรียนเก่ง ดี มีสุขโดยการร่วมมือกันของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ปกครองนักเรียน ทางโรงเรียนเห็น
ความสำคัญของการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการศึกษา 
 ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน นับเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการเรียนของเด็กทั้ง
สองฝ่ายจึงต้องติดต่อและร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่าง ๆ  ของเด็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พ่อแม่ผู้ปกครองสมควรที่จะได้รู ้จักกับครูของลูก รับรู้นโยบาย - แนวการสอน ระเบียบของ
โรงเรียน กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกหลานได้ถูกต้องเหมาะสม 
 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และกิจกรรมเสริมอ่ืน ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
-  กิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 1. เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ   
 2. เพ่ือให้ครูนำข้อมูลสารสนเทศของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 4. เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก สิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพ ของตนเองภายใต้กฎระเบียบของโรงเรียน 
 5. เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะนักเรียน 
 6. เพ่ือให้นักเรียนรอยู่ร่วมกับผู้อื่น ภายใต้กฎระเบียบของโรงเรียน 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 

1. เพ่ือให้การดำเนินงานช่วยเหลือของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีการทำงานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการทำงานที่มีระบบ

พร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบหรือรับการประเมินได้ 



 
 

- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
 1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน 

2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน 
 3. เพื่อร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของนักเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษา ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปกครอง
นักเรียนอันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งจะนำไปสู่ความ
ร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน 

 
3.  เป้าหมาย 

-  กิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ด้านปริมาณ 

1. ครู ร้อยละ 100 จัดทำข้อมูลสารสนเทศภายใต้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. นักเรียนร้อยละ 70 รู้จักสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของตนเอง 
3. นักเรียนร้อยละ 70 รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง 

          ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รับการดูแล ส่งเสริม และสนับสนุน ให้มีเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ 
2. นักเรียนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย 
3. นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
ด้านปริมาณ 

 1.  ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100% 
 2.  นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ 100% 
          ด้านคุณภาพ 
 1. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือตามสภาพจริง 
 2.  สัมพันธภาพระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองเป็นไปด้วยดี 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 

ด้านปริมาณ 
 1.  ผู้ปกครองนักเรียนแต่ละห้องมาประชุม 100% 
          ด้านคุณภาพ 
 1. เพ่ือให้สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง 
  2. เพ่ือแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเก่ียวกับเด็กร่วมกัน 
 



 
 

4. ปฏิทินการปฏิบัติ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- วางแผนกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ (P) 
1) จัดเก็บข้อมูล/ระเบียนสะสม 
2) กิจกรรมคัดกรองนักเรียน 
3) กิจกรรมโฮมรูม 
4) กิจกรรมสภานักเรียน 
5) กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน 
6) ป้ายไวนิลโครงสร้างต่าง ๆ 

- ประสานกับฝ่ายต่างๆ เพ่ือเตรียมกิจกรรม (P) 
- ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการที่วางแผน (D)  
- ประเมินผลกิจกรรม (C) 
- ตรวจสอบผลการปฏิบัติกิจกรรม (A) 
-    สรุป (A) 

1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 
30 กันยายน พ.ศ. 2565 

 

นางสาวอรลักษณ์ 
ธูปบูชากรณ์ 

นางวิไล  สำราญดี 
คณะกรรมการ

นักเรียน 
 

2 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
- วางแผนกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ (P) 

- ประชุมชี้แจ้ง จัดทำคำสั่งครูที่ปรึกษา 
- ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการที่วางแผน (D)  

-     ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
    -     จัดทำเอกสารการเยี่ยมบ้านต่าง ๆ 
- ประเมินผลกิจกรรม (C) 

- แบบบันทึกการส่งสรุปการเยี่ยมบ้าน 
- ตรวจสอบผลการปฏิบัติกิจกรรม (A) 

- รับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงแก้ไข 

1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 
30 กันยายน พ.ศ. 2565 

 

นางสาวอรลักษณ์ 
ธูปบูชากรณ์ 

 

3 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
- วางแผนกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ (P) 

- ประชุมชี้แจ้ง จัดทำคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ 
- จัดเตรียมเอกสาร 

- ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการที่วางแผน (D)  
-     จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอว 

- ประเมินผลกิจกรรม (C) 

1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 
30 กันยายน พ.ศ. 2565 

 

นางสาวอรลักษณ์ 
ธูปบูชากรณ์ 

 



 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
- แบบบันทึกการส่งสรุปการประชุม

ผู้ปกครอง 
- ตรวจสอบผลการปฏิบัติกิจกรรม (A) 

- รับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงแก้ไข 
 
5.  กิจกรรมการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมในการดำเนินโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 

 

1 ตุลาคม พ.ศ. 64 
–  

30 กันยายน พ.ศ. 
65 

 

8,500 

นางสาวอรลักษณ์ 
ธูปบูชากรณ์ 

2 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 5,000 

3 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
4,000 

รวมงบประมาณ 17,500  
 
6. งบประมาณดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประเภทงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

1 
กิจกรรมตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 1 ต.ค. 64 

–  
30 ก.ย.65 

 

  8,500    
นางสาวอรลักษณ ์

ธูปบูชากรณ ์

2 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน   5,000    
นางสาวอรลักษณ ์

ธูปบูชากรณ ์

3 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง   4,000    
นางสาวอรลักษณ ์

ธูปบูชากรณ ์
 
7. การวัดและประเมินผล 



 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs)    

-   นักเรียนได้รับการดูแล ส่งเสริม และสนับสนุน 

ให้มีเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ 
ร้อยละ 100 

ติดตามข้อมูล

ระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 

แบบติดตามข้อมูล

ระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 

- นักเรียนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม

ประชาธิปไตย 
ร้อยละ 70 

การเข้าร่วม

กิจกรรม 

แบบสำรวจการเข้า

ร่วมกิจกรรม 

- นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน ร้อยละ 70 
การผิดระเบียบ

ของโรงเรียน 

แบบบันทึกการ

กระทำความผิดของ

นักเรียน 

- โรงเรียนทราบข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือ

นำไปพัฒนาตามสภาพจริง 
ร้อยละ 100 ประเมิน แบบประเมิน 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    

- ร้อยละของครู จัดทำข้อมูลสารสนเทศภายใต้

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ร้อยละ 100 ข้อมูลสารสนเทศ - 

- ร้อยละของนักเรียน รู้จักสิทธิ หน้าที่ และ

เสรีภาพของตนเอง 
ร้อยละ 70 สอบถาม แบบสอบถาม 

- ร้อยละของนักเรียน รู้จักหน้าที่และความ

รับผิดชอบของตนเอง 
ร้อยละ 70 

ข้อมูลนักเรียนที่

ผิดระเบียบของ

โรงเรียน 

แบบบันทึกการกระทำ

ความผิดของนักเรียน 

- นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่าง 
ทั่วถึง 

ร้อยละ 100 ประเมิน แบบประเมิน 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง 
2. นักเรียนได้รับการดูแล ส่งเสริม และสนับสนุน ให้มีเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ 
3. นักเรียนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
4. นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย และสามารถปฏิบัติตาม กฎระเบียบ และข้อบังคับ ของโรงเรียน 

 

 



 
 

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 ปัจจัยความเสี่ยง  
 1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ เนื่องจากไม่ให้มีการรวมตัวกัน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
 1. โรงเรียนออกมาตรการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เพ่ือที่ดำเนินกิจกรรมได้ 

      
ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสาวอรลักษณ์ ธูปบูชากรณ์) 
   หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสาวปริญดา  ชอบธรรมดี) 
               หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                               (นายเรวัฒน์ พรหมสะโร) 
                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดการใช้ทรัพยากรโครงการ 
โครงการ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   งาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอรลักษณ์ ธูปบูชากรณ์   ฝ่าย บริหารทั่วไป 

 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

จำนวน
เงิน

(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 
ขาว 

20 รีม 80 1,600 
  1,600    

2 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 
แดง 

40 รีม 50 2,000 
  2,000    

3 แฟ้มสันกว้าง 2 ห่วง 6 90 540   540    
4 แฟ้มสันกว้าง ขนาด A4 5 50 250   250    
5 ป้ายอิงเจ็ทโครงสร้างต่างๆ 5 400 2,000  2,000     
6 ป้ายอิงค์เจ็ท 1 1,500 1,500  1,500     
7 ป้ายอิงเจ็ทระเบียบการ

แต่งกาย 
1 1,000 1,000 

 1,000     

8 แผ่นใส 1 รีม 129 129   129    
9 กระดาษดับเบิ้ลเอ 3 กล่อง 575 1,725   1,725    
10 ลวดเสียบ 12 กล่อง 13 156   156    
11 กระดาษการ์ดสี 10 รีม 80 800   800    
12 แล็คซีน 5 ม้วน 35 175   175    
13 ลูกแม็กเบอร์ 10 11 กล่อง 10 110   110    
14 สติกเกอร์ใส A4 1 โหล 15 180   180    
15 กระดาษโฟโต้ 1 ห่อ 320 320   320    
16 หมึกปริ้นส์ canon 4 ขวด 330 1,320   1,320    

 

 

 

 

 



 
 

โครงการ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

ผู้รับผิดชอบ นายมนัสชัย  สีสด 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง        
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
  (✓) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

( ) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
 แผนแม่บทย่อย 11.3 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
            เป้าหมาย  วัยเรียน/วัยรุน่ มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จัก

คิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถใน
การแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา   
ประเด็นปฏิรูป เรื่อง ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ 
และความสงบสุขของประเทศ 

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่  1. ด้านความปลอดภัย 
   พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมี 
สุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์  สพม.สห อท  ข้อที่  1. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมที่ 

แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง พร้อมรับมือกับ 
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

  กลยุทธ์ โรงเรียน 2. การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และได้รับโอกาส 
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
    1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
          มาตรฐาน สมศ. ด้านที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม นอกจากให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ แก่นักเยนแล้วยังต้องมี 

หน้าที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์อยู่เสมอ แต่ในสภาพปัจจุบันปัญหายาเสพติดซึ่งมาใน
รูปแบบและวิธีการต่าง ๆ แพร่หลายเข้าไปสู่เยาวชนและสถานศึกษาต่าง ๆ มากยิ่งข้ึน ทางโรงเรียนจึงมีความ
จำเป็นที่จะต้องหา 
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดังกล่าวมิให้เกิดขึ้นในโรงเรียน 
2.  วัตถุประสงค์ 
     1.  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
     2.  เพื่อให้นักเรียนรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ 
     3.  เพื่อให้นักเรียนสามารถหาวิธีการปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดให้โทษทุกชนิด 
3.  เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมทุกคน ได้รับความรู้ ความเข้าใจประเภทและพิษภัย 
ของยาเสพติด 

  ด้านคุณภาพ 

นักเรียนมีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด ไม่ยุ่งเก่ียวกับ 
 ยาเสพติด 
 

4. ปฏิทินการปฏิบัติ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรม สถานศึกษาสีขาว 

   -  P 
1.1  ประชุมปรึกษาร่วมกันให้ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน แล้วขยายผลสู่คณะครูทุก
คน 
1.2 จัดทำโครงการเสนอผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบ 
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแต่ละงานแต่กิจกรรม
ตามความเหมาะสม 
   -  D 
2.1 บันทึกเสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุญาต
ดำเนินการ 

1 ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565 

นายมนัสชัย  สีสด 



 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2.2 ดำเนินการตามโครงการประจำปี
การศึกษา 2564 
   -  C 
3.1 รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร
และบุคลากรโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 
  -  A 
4.1 สรุปผลการดำเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะกลุ่มงานผู้รับผิดชอบจึงได้
นำสารสนเทศท่ีได้มาปรับปรุง พัฒนาการงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2 กิจกรรม โรงเรียนปลอดบุรี 
   -  P 
1.1  ประชุมปรึกษาร่วมกันให้ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน แล้วขยายผลสู่คณะครูทุก
คน 
1.2 จัดทำโครงการเสนอผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบ 
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแต่ละงานแต่กิจกรรม
ตามความเหมาะสม 
   -  D 
2.1 บันทึกเสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุญาต
ดำเนินการ 
2.2 ดำเนินการตามโครงการประจำปี
การศึกษา 2564 
   -  C 
3.1 รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร
และบุคลากรโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 
  -  A 
4.1 สรุปผลการดำเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะกลุ่มงานผู้รับผิดชอบจึงได้

1 ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565 

นายมนัสชัย  สีสด 



 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
นำสารสนเทศท่ีได้มาปรับปรุง พัฒนาการงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5.  กิจกรรมการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมในการดำเนินโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 สถานศึกษาสีขาว  2,000 นายมนัสชัย  สีสด 
2 โรงเรียนปลอดบุรี  2,000 นายมนัสชัย  สีสด 

รวมงบประมาณ 4,000  
 

 
6. งบประมาณดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 

ประเภทงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

อื่นๆ 

1 
สถานศึกษาสีขาว 

✓    
นายมนัสชัย  
สีสด 

2 โรงเรียนปลอดบุรี ✓    นายมนัสชัย  
สีสด 

 
7. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต  (Outputs) 
นักเรียนรู้และตระหนักถึงพิษภัย
ของยาเสพติดให้โทษ 

ร้อยละ 80 สอบถาม แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
นักเรียนสามารถป้องกันตนเอง
จากยาเสพติดให้โทษ 

 
ร้อยละ 90 สังเกต 

แบบสังเกต 
พฤติกรรม 

 
 
 



 
 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ 
 2.  นักเรียนสามารถป้องกันตนเองจากยาเสพติดให้โทษได้ 
 

 
 
 ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ       ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบ
โครงการ 
                   (นายมนัสชัย  สีสด)          (นางสาวปริญดา  ชอบธรรมดี ) 
     คร ู          หัวหน้าฝ่ายทั่วไป 
 
 

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                             (นายเรวัฒน์  พรหมสะโร) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

รายละเอียดการใช้ทรัพยากรโครงการ 
โครงการกิจ กรรมสถานศึกษาสีขาว    
ผู้รับผิดชอบ นายมนัสชัย  สีสด    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

จำนวนเงิน
(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

1 ไวนิลวันต่อต้านยาเสพติด 1  700   ✓    
2 รางวัลนักเรียนทำกิจกรรม 1  1000  ✓     
3 ตรวจสารเสพติดนักเรียน

กลุ่มเสี่ยง 
1  400 

 ✓     

           
           
           
           
           
           
           
           

        
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายละเอียดการใช้ทรัพยากรโครงการ 
กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุรี      
ผู้รับผิดชอบ นายมนัสชัย  สีสด    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

จำนวนเงิน
(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

1 อบรมให้ความรู้  1000 1000 ✓      
2 จัดสภาพแวดล้อมโรงเรียน

ปลอดบุหรี่ 
 1000 1000  ✓     

           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวม 2000       
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงการ  สถานศึกษาปลอดภัย 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอรลักษณ์ ธูปบูชากรณ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ   1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง        

ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 แผนแม่บทย่อย  11.3 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
            เป้าหมาย   วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน  

รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญ

ทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 

และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

ความเชื่อมโยงสอดคล้องกบัแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา   
ประเด็นปฏิรูป เรื่อง  4) กลไก และระบบการผลิตคัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ 

   ครู และอาจารย์ 
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 

     ประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่  1. ด้านความปลอดภัย 

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติ
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ำ 

สอดคล้องกับกลยุทธ์  สพม.สหอท  ข้อที่  6. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
กลยุทธ์ โรงเรียน    1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐาน สพฐ. 1. คุณภาพของผู้เรียน 
        1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐาน สมศ. ด้านที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
จุดเน้น สพม.  จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน นักเรียนดัง (High Quality Students : HQS) 
 
 

 
 
 



 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม มีความตระหนักในความสำคัญ และเล็งเห็นความจำเป็น 

เร่งด่วนที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันหาแนวทางที่เป็นรูปธรรม ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้
ได้ เรียนรู ้อย่างมีความสุข เป็นไปตามหลักสูตร มีทักษะชีว ิตที ่จะดูแลตนเองให้ปลอดภัยท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมทาง สังคม อุบัติเหตุ และอุบัติภัย ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียน  
 ดังนั้น โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ซึ่งมีภารกิจและความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาต้อง
ดำเนินการอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และพัฒนาสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ในการดูแลความปลอดภัย
ของผู้เรียน 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ 
 2.  เพ่ือฝึกซ้อมวิธีการป้องกันภัยพิบัติรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในโรงเรียน และชุมชน        
โดยรอบ 
 3.  เพ่ือให้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในการป้องกันภัยในรูปแบบต่าง ๆ 
3.  เป้าหมาย 

  ด้านปริมาณ 
นักเรียนจำนวนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชน
โดยรอบ ร้อยละ 100 

ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนมีทักษะและความรู้จากการทำกิจกรรม และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 
4. ปฏิทินการปฏิบัติ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมการป้องกันอัคคีภัย 

- วางแผนกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ (P) 
- ประชุมชี้แจ้ง ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 

- ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการที่วางแผน (D)  
-     วิทยากรให้ความรู้เรื่องการป้องกัน   
     อัคคีภัยในโรงเรียน 

    -     จัดซื้อเครื่องมือป้องกันอัคคีภัยใน  
           โรงเรียน 
- ประเมินผลกิจกรรม (C) 
- ตรวจสอบผลการปฏิบัติกิจกรรม (A) 

- รับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงแก้ไข 

1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 
30 กันยายน พ.ศ. 2565 

 

นางสาวอรลักษณ์ 
ธูปบูชากรณ์ 



 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2 กิจกรรมการป้องกันอุบัติบนท้องถนน 

- วางแผนกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ (P) 
- ประชุมชี้แจ้ง ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 

- ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการที่วางแผน (D)  
-     วิทยากรให้ความรู้เรื่องการป้องกัน   
     อุบัติบนท้องถนน 

    ประเมินผลกิจกรรม (C) 
- ตรวจสอบผลการปฏิบัติกิจกรรม (A) 
รับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงแก้ไข 
 

นางสาวอรลักษณ์ 
ธูปบูชากรณ์ 
และคณะครู 

 
5.  กิจกรรมการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมในการดำเนินโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมการป้องกันอัคคีภัย 1 ต.ค. 64 –  
30 ก.ย. พ.ศ. 65 

7,000 นางสาวอรลักษณ์ 
ธูปบูชากรณ์ 2 กิจกรรมการป้องกันอุบัติบนท้องถนน 3,000 

รวมงบประมาณ 10,000  
 
6. งบประมาณดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประเภทงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

1 กิจกรรมการป้องกันอัคคีภัย 1 ต.ค. 64 
–  

30 ก.ย. 
พ.ศ. 65 

  7,000    
นางสาวอรลักษณ ์

ธูปบูชากรณ ์2 
กิจกรรมการป้องกันอุบัติบน
ท้องถนน 

3,000 
 

 
   

 
 
 
 



 
 

7. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs)    

- นักเรียนรู้และตระหนักถึงการป้องกนั 

อัคคีภัยในโรงเรียน 

- นักเรียนรู้และตระหนักถึงการป้องกนั 

อุบัติภัยบนท้องถนน 
 

ร้อยละ 80 สอบถาม แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    

- นักเรียนรู้วิธีในการป้องกันอัคคีภัยใน
โรงเรียน 

- นักเรียนป้องกันตนเองจากอุบัติภัยบน

ท้องถนน 
 

ร้อยละ 90 สังเกต 
แบบสังเกต 
พฤติกรรม 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนรู้และตระหนักถึงการป้องกันภัย 
 2.  นักเรียนสามารถป้องกันตนเองป้องกันภัยได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 ปัจจัยความเสี่ยง  
 1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ เนื่องจากไม่ให้มีการรวมตัวกัน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
 1. โรงเรียนออกมาตรการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เพ่ือที่ดำเนินกิจกรรมได้ 

     

 
ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสาวอรลักษณ์ ธูปบูชากรณ์) 
   หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสาวปริญดา  ชอบธรรมดี) 
               หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                               (นายเรวัฒน์ พรหมสะโร) 
                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดการใช้ทรัพยากรโครงการ 
โครงการ สถานศึกษาปลอดภัย     งาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอรลักษณ์ ธูปบูชากรณ์   ฝ่าย บริหารทั่วไป 

 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

จำนวน
เงิน

(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

1 ป้ายไวนิล 4 แผ่น  250 1,000  1,000     
2 ค่าวิทยากร   3,000 3,000      
3 ค่าถังดับเพลิง 4 ถัง 1,500 6,000   6,000    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงการ กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบ นางปนัดดา  สีวะรม 
ระยะเวลาดำเนินการ  15 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

ลักษณะโครงการ  ( )   โครงการใหม่ (  )  โครงการต่อเนื่อง        
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
  (  ) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
                  แผนแม่บทย่อย 11.3 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
    เป้าหมาย   วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด  
                      วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มี 
                       ความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
                       อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา   
ประเด็นปฏิรูป เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ ของคน

ไทยทุกช่วงวัย 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที ่2 ด้านโอกาส 
สอดคล้องกับกลยุทธ์  สพม. สห. อ.ท  ข้อที่ 1 ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพล

โลกที่ด ี
  กลยุทธ์ โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
            1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

          มาตรฐาน สมศ. ด้านที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
          จุดเน้น สพม. สห. อ.ท.จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน นักเรียนดัง (High Quality Students : HQS) 
1. หลักการและเหตุผล 

การดําเนินงานของสหกรณ์ในโรงเรียนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้เรื่องสหกรณ์ รวมทั้งให้แนวทางใน
การปฏิบัติ เป็นการสร้างประสบการณ์ให้แก่นักเรียน ปลูกฝังความรับผิดชอบ มีความประหยัด ซื่อสัตย์ ขยัน  
อดทนและอดออม นักเรียนได้สมัครเป็นสมาชิก และใช้บริการของสหกรณ์โดยสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาถูก
กว่าท้องตลาด และได้รับความสะดวกในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องเขียนและอ่ืนๆ ซึ่งจะทำให้นักเรียนเติบโตเป็น
สมาชิกท่ีดีของสหกรณ์ในอนาคตและนักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง 
 
 
 



 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือปลูกฝังความรู้พื้นฐานเรื่องสหกรณ์และฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง 
2. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีการวางแผนในการใช้จ่าย และการลงทุน 
3. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 
4. เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการประหยัด อดออม 

3.  เป้าหมาย 

  ด้านปริมาณ 

 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  
  ด้านคุณภาพ 

 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม เป็นสมาชิกสหกรณ์
โรงเรียน 

4. ปฏิทินการปฏิบัติ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรม 

   -  ขั้นวางแผน (P) 
1. ประชุมตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ 
2. มอบหมายงานทำตามหน้าที่ 
-  ขั้นดำเนินกิจกรรม (D) 
1. คัดเลือกนักเรียนช่วยงานสหกรณ์ 
2. ดำเนินการรับสมัครสมาชิกใหม่ 
3. ดำเนินการสมาชิกเก่าเพ่ิมหุ้น 
4. ดำเนินการจัดซื้อสินค้า 
5. ปันผลให้กับสมาชิก 
6. ปันผลและคืนเงินหุ้นให้กับนร. ม.3  
    และ ม.6 
- ขั้นตรวจสอบและประเมินโครงการ 
(C) 
1. ประเมินผล 
2. ประเมินความพึงพอใจ 
- ขั้นปรับปรุง (A) 
1. รวบรวมปัญหาและอุปสรรค 
2. เสนอแนวทางปรับปรุง  แก้ไข 

 
 

พฤษภาคม 2565 
 
 

กรกฎาคม 2565 
กรกฎาคม 2565 
กรกฎาคม 2565 
กรกฎาคม 2565 
มีนาคม 2566 
มีนาคม 2566 

 
 

มีนาคม 2566 
 
 

มีนาคม 2566 
 

 
 

คณะกรรมการสหกรณ์ 



 
 

5.  กิจกรรมการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมในการดำเนินโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 15 พฤษภาคม 65 
– 31 มีนาคม 66 

- 
คณะกรรมการ

สหกรณ์ 
รวมงบประมาณ   

 
6. งบประมาณดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 

ประเภทงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

อื่นๆ 

1 
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน  
15 พ.ค. 65 – 31 มี.ค. 66 

- - - - 
คณะกรรมการ
สหกรณ์ 

 
7. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต  (Outputs) 
      ร้อยละของนักเรียนมีการ
วางแผนการใช้จ่ายและการลงทุน 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 

80 การสังเกต   

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
       ร้อยละของนักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจพ้ืนฐานเรื่อง
สหกรณ์ และฝึกให้นักเรียนได้
ปฏิบัติจริง 

80 การสังเกต   

 
 
 
 
 



 
 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานเรื่องสหกรณ์และนักเรียนได้ปฏิบัติจริง 

2. นักเรียนมีการวางแผนในการใช้จ่าย และการลงทุน 
3. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 
4. นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัด อดออม 

 
 
 
 ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ       ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบ
โครงการ 
                  ( นางปนัดดา  สีวะรม )          ( นางสาวปริญดา  ชอบธรรมดี ) 
   ครู         หัวหน้าฝ่ายทั่วไป 

 
 
 

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายเรวัฒน์  พรหมสะโร) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงการ  ยานยนต์ (จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น) 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวปริญดา  ชอบธรรมดี   

ระยะเวลาดำเนินการ  1  ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน  2565    

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง        
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
  ( ) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

( ) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนแม่บทย่อย 12.1  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 

ศตวรรษท่ี 21 
เป้าหมาย  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะ 

ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 12 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา   

ประเด็นปฏิรูป เรื่อง ระบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดย 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคน
ไทยทุกช่วงวัย 

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 4.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้
พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

สอดคล้องกับกลยุทธ์  สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง  ข้อที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ  
  กลยุทธ์ โรงเรียนข้อ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและได้รับโอกาสใน
การพัฒนาเต็มศักยภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐาน สพฐ. ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (2.1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษา 
          มาตรฐาน สมศ. 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          จุดเน้น สพม.สห อท จุดเน้นที่ 1 ด้านนักเรียนดัง  (10)   
                   จุดเน้นที่ 3 โรงเรียนเด่น (4)  (7)  
 
 
 
 



 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยฝ่ายบริหารทั่วไป ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับยานพาหนะของโรงเรียน ซึ่งรถยนต์มีความ
จำเป็นต้องใช้ในการติดต่อราชการ และรับ ส่งนักเรียน รวมถึงใช้น้ำมันในการตัดหญ้าสถานที่ภายในโรงเรียน 
ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญในเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิง ให้มีความพร้อม 
สำหรับใช้ในทางราชการอยู่เสมอ ดังนั้นเพ่ือให้งานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้านของยานพาหนะท่ีใช้ในราชการและรวมถึงเชื้อเพลิงในการเติม 
น้ำมันรถตัดหญ้าภายในโรงเรียนเพื่อให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสำรวจและตรวจสอบ น้ำมันเชื้อเพลิงให้มีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านน้ำมันเชื้อเพลิงของโรงเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้องตาม 
ระเบียบของทางราชการ 
3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

 น้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ของทางราชการ จำนวน 4 คัน และน้ำมันรถตัดหญ้า 
ด้านคุณภาพ 
        รถยนต์ของทางราชการและรถตัดหญ้าของโรงเรียนมีน้ำมันพร้อมใช้งานเพื่อใช้งานของ 

โรงเรียนมีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
 
4. ปฏิทินการปฏิบัติ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นวางแผน (P) ต.ค. 2564 นางสาววิลาวัลย์  ช่วยบุญ 
2 ขั้นดำเนินกิจกรรม (D) 1  ตุลาคม  2564 – 30 

กันยายน  2565    
นางสาววิลาวัลย์  ช่วยบุญ 
นางสาวอมรรัตน์  สกุลด่าน 
น.ส.ปริญดา  ชอบธรรมดี 

3 ขั้นตรวจสอบและประเมินโครงการ © ก.ย. 2565 นางสาววิลาวัลย์  ช่วยบุญ 
นางสาวอมรรัตน์  สกุลด่าน 
น.ส.ปริญดา  ชอบธรรมดี 

4 ขั้นปรับปรุง (A) ก.ย. 2565 นางสาววิลาวัลย์  ช่วยบุญ 
นางสาวอมรรัตน์  สกุลด่าน 
น.ส.ปริญดา  ชอบธรรมดี 

 
 
 



 
 

5.  กิจกรรมการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมในการดำเนินโครงการ 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
2 

ค่าน้ำมันรถยนต์ของโรงเรียนและ 
รถตัดหญ้า 
ค่าซ่อมรถยนต์ของโรงเรียน จำนวน 4 
คัน ค่าซ่อมรถตัดหญ้า ค่าต่อทะเบียนรถ  

 

1  ตุลาคม  2564 

– 30 กันยายน  

2565    

 

144,000 

 

นางสาววิลาวัลย ์ ชว่ยบญุ 

 

 

 
6. งบประมาณดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 

ประเภทงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ นอกงบประมาณ 
เงินอุดหนุน

รายหัว 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

อื่นๆ 

1 
ค่าน้ำมันรถยนต์ของโรงเรียนและ 
รถตัดหญ้า 

144,000 

   
นางสาววิลาวัลย ์

2 ค่าซ่อมรถยนต์ของโรงเรียน 
จำนวน 4 คัน ค่าซ่อมรถตัดหญ้า 
ค่าต่อทะเบียนรถ 

   นางสาววิลาวัลย ์

รวม 144,000     
 

 

7. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs)    

ร้อยละ 90 ของ ครูและบุคลากรเห็น

ความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่า

ในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่าง

ประหยัด 

 

90 -  สังเกต 

- สัมภาษณ์ 

แบบสังเกต 

แบบสัมภาษณ์ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    



 
 

โรงเรียนมีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

อย่าง 

เพียงพอสำหรับการบริหารจัดการ

พัฒนาการศึกษาภายในโรงเรียน 

100 
-  สังเกต 

- สัมภาษณ์ 

- สำรวจ 

แบบสังเกต 

แบบสัมภาษณ์ 

แบบสำรวจ 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.   โรงเรียนมีการบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รวดเร็ว โปร่งใส 
ถูกต้องตามระเบียบ 

2.   โรงเรียนมีการสำรวจ ตรวจสอบยานพาหนะให้มีน้ำมันเชื้อเพลิงใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ  
 

 
 

ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ       ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาววลิาวัลย์  ช่วยบุญ)            (นางสาวปริญดา  ชอบธรรมดี) 
           ตำแหน่ง ครู                                                หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 
 

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ          
           (นายเรวัฒน์  พรหมสะโร) 

             ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงการ สารสัมพันธ์ชุมชนและระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอมรรัตน์  สกุลด่าน 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 –  30  กันยายน 2565     
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง        
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
   ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนแม่บทย่อย 12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
 เป้าหมาย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาเพ่ือประโยชน์
ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา   

ประเด็นปฏิรูป เรื่องที่ 3  การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  

ข้อที ่7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 2. ด้านโอกาส 
  2.2  ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน  
          วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ตรง
ตาม 
          ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ สู่ความ
เป็นเลิศ  
          เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม. 5  

ข้อที่ 4 ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เสมอภาค     
 และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล  
ข้อที่ 7. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ โรงเรียน   
ข้อที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม

ตาม  
ศักยภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนรวม 

มาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 



 
 

มาตรฐาน สมศ. ด้านที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเน้น สพม. จุดเน้นที่ 3 ด้านสถานศึกษา องค์กรเด่น (High Quality Organization : HQO) 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่6 : การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัดการศึกษา  เป้าหมายข้อที ่6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น จำนวนองค์กร สมาคม มูลนิธิ หรือ
หน่วยงานอื่นที่เข้ามาจัดการศึกษาหรือร่วมมือกับสถานศึกษา ทั้งของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน และสัดส่วนการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคี
เครือข่ายเมื่อเทียบกับรัฐ จำแนกตามระดับการศึกษาสูงขึ้น  

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม เห็นความสำคัญในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชน องค์กร
ต่างๆ ในท้องถิ่น  กับโรงเรียนเพราะโรงเรียนมีความจำเป็นต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
โดยมีการประสานงาน ภาคประชาชน องค์กรวิชาชีพต่างๆ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กร
ดังกล่าวมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการประสานงานเพ่ือเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งของกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ภายในโรงเรียนสู่ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารและ
รู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่าง ๆ มาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการ  รวมทั้งวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน
กับโรงเรียน  จึงกำหนดแนวทางการพัฒนาโดยจัดทำโครงการนี้ขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 
     1)  กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
          1. เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีบทบาทหน้าที่ร่วมกับโรงเรียนในการจัดการศึกษา 
          2. เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ประชุมรับทราบถึงผลการดำเนินงาน กิจกรรม 
โครงการ 
             ของโรงเรียนและเสนอแนะข้อคิดเห็นในพัฒนามาตรฐานการศึกษาร่วมกัน 

3. เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา  
   กับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

     2)  กิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 1. เพ่ือบริหารและจัดการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับสวัสดิการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและพอเพียง 
          3. เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
      
 
 



 
 

3) กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์สู่ชุมชน 
    1. เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน วารสารแผ่น
พับ 
              และป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ 
          2. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 
          3. เพ่ือให้ชุมชนเกิดความพึงพอใจภาคภูมิใจ ศรัทธา เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

4) กิจกรรมรับนักเรียน 
 1. เพ่ือวางแผนในการรับนักเรียนใหม่ 
     2. เพ่ือทดสอบและวัดผลด้านพัฒนาการของนักเรียนใหม่ 
     3. เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียนในการการดำเนินงานทางการศึกษา 
              ของโรงเรียน 
     4. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนตั้งแต่เริ่มต้น 
3.  เป้าหมาย 

     ด้านปริมาณ  
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มาประชุมรับทราบถึงผลการดำเนินงาน กิจกรรม 

โครงการของ 
โรงเรียนและเสนอแนะข้อคิดเห็นในพัฒนามาตรฐานการศึกษาร่วมกัน จำนวน 1 ครั้งต่อภาค
เรียน 

 2.  โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาได้เพียงพอ 
3.  โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน 

ชุมชน 
     และหน่วยงานต่างๆ  

          4.  ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
     ด้านคุณภาพ 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีบทบาทหน้าที่ และ สามารถร่วมกันพัฒนาการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. นักเรียนได้รับสวัสดิการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
 3. โรงเรียนมีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมโรงเรียนที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์
และเป็นปัจจุบัน ตลอดจนมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 
 4. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา 
 
 



 
 

4. ปฏิทินการปฏิบัติ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นวางแผน (P) 
  - ประชุมคณะทำงาน 
  - จัดทำโครงการ/กำหนดปฏิทิน/เสนอขออนุมัติ    
    โครงการ 
ขั้นดำเนินกิจกรรม (D) 
  - จัดทำหนังสือเชิญประชุม 
  - จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 
  - ดำเนินการประชุมตามกำหนดการ 
ขั้นตรวจสอบและประเมินโครงการ (C) 
  -กำกับดูแลติดตามการดำเนินงาน 
  -ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน  
  -รายงานผลการดำเนินงาน 
ขั้นปรับปรุง ( A ) 
  -รับข้อคิดเห็น /ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนว 
   ทางการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมต่อไป(AAR) 

1 ตุลาคม 2564 –  30  
กันยายน 2565     

นางสาวอมรรัตน์  สกุลด่าน 

2 กิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
ขั้นวางแผน (P) 
- ประชุมคณะทำงาน 
- จัดทำโครงการ/กำหนดปฏิทิน/เสนอขออนุมัติ   
  โครงการ 
ขั้นดำเนินกิจกรรม (D) 
- ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการจาก 
  ข้อมูลฐานของแต่ละโรงเรียน เพื่อเป็นข้อมูล 
  สำหรับการระดมทุน 
- ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่าย 
  ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน เครือข่ายบุคคล   
  องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอความร่วมมือ 
  ประชาสัมพันธ์ในการระดมทุน    
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือขอความ 
  ร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา   

1 ตุลาคม 2564 –  30  
กันยายน 2565     

นางสาวอมรรัตน์  สกุลด่าน 



 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
- รวบรวมข้อมูลผลการระดมทุนเพ่ือการศึกษา และ 
  จัดทำทะเบียน ออกหลักฐานการบริจาค  
  ให้กับบุคคล หน่วยงานที่บริจาค 
ขั้นตรวจสอบและประเมินโครงการ (C) 
- กำกับดูแลติดตามการดำเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน  
- รายงานผลการดำเนินงาน 
ขั้นปรับปรุง ( A ) 
- รับข้อคิดเห็น /ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางการ 
 ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมต่อไป(AAR) 

3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์สู่ชุมชน 
ขั้นวางแผน (P) 
- ประชุมคณะทำงาน 
- จัดทำโครงการ/กำหนดปฏิทิน/เสนอขออนุมัติ 
  โครงการ 
ขั้นดำเนินกิจกรรม (D) 
- ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการฯและ 
  มอบหมายภาระงาน 
- ดำเนินงานตามโครงการ ดังนี้ ทำเว็บไซต์โรงเรียน  
  จัดทำวารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
- พัฒนาระบบงานสารสนเทศข้อมูลเครือข่าย 
ขั้นตรวจสอบและประเมินโครงการ (C) 
- กำกับดูแลติดตามการดำเนินงาน 
- อำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรม 
- รวบรวมข้อมูลการดำเนินกิจกรรม 
- ประเมินและตรวจสอบผลการดำเนินงาน  
- สรุปโครงการ /รายงานผลการดำเนินงาน 
ขั้นปรับปรุง ( A ) 
-รับข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางการ 
 ปรับปรุงพัฒนากิจกรรมต่อไป (AAR)  
- กำหนดแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานครั้ง
ต่อไปให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

1 ตุลาคม 2564 –  30  
กันยายน 2565     

นางวิไล  สำราญดี 



 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4 กิจกรรมการรับนักเรียน 

ขั้นวางแผน (P) 
- ประชุมคณะทำงาน 
- จัดทำโครงการ/กำหนดปฏิทิน/เสนอขออนุมัติ 
  โครงการ 
ขั้นดำเนินกิจกรรม (D) 
- ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการฯและ 
  มอบหมายภาระงาน 
- ดำเนินงานตามโครงการ กำหนดหลักเกณฑ์ วัน
เวลา และสถานที่ในการดำเนินงานรับนักเรียน 
ขั้นตรวจสอบและประเมินโครงการ (C) 
- กำกับดูแลติดตามการดำเนินงาน 
- อำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรม 
- รวบรวมข้อมูลการดำเนินกิจกรรม 
- ประเมินและตรวจสอบผลการดำเนินงาน  
- สรุปโครงการ /รายงานผลการดำเนินงาน 
ขั้นปรับปรุง ( A ) 
-รับข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางการ 
 ปรับปรุงพัฒนากิจกรรมต่อไป (AAR)  
- กำหนดแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานครั้ง
ต่อไปให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

1 ตุลาคม 2564 –  30  
กันยายน 2565     

นางเนตรนารี  สุจริตจันทร์ 

 

5.  กิจกรรมการดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรมในการดำเนินโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา 
1 ตุลาคม 2564 –  
30  กันยายน 2565     

500 นางสาวอมรรัตน์  สกุล
ด่าน 

2 กิจกรรมระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 

1 ตุลาคม 2564 –  
30  กันยายน 2565     

691 นางสาวอมรรัตน์  สกุล
ด่าน 

3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์และ

รณรงค์สู่ชุมชน 

1 ตุลาคม 2564 –  
30  กันยายน 2565     

500 นางวิไล  สำราญดี 



 
 

4 กิจกรรมการรับนักเรียน 1 ตุลาคม 2564 –  
30  กันยายน 2565     

4,000 นางเนตรนารี  สุจริต
จันทร์ 

รวมงบประมาณ 5,691  
 
6. งบประมาณดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประเภทงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

อื่นๆ 

1 กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

1 ต.ค. 64- 
30 ก.ย. 65 

500 
   

นางสาวอมรรัตน์ 

2 กิจกรรมระดม
ทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 

1 ต.ค. 64- 
30 ก.ย. 65 

691 
   

นางสาวอมรรัตน์ 

3 กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์และ
รณรงค์สู่ชุมชน 

1 ต.ค. 64- 
30 ก.ย. 65 

500 
   

นางวิไล  สำราญดี 

4 กิจกรรมการรับ
นักเรียน 

1 ต.ค. 64- 
30 ก.ย. 65 

4000 
   

นางเนตรนารี  
สุจริตจันทร์ 

รวม 5,691     
 
7. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs)    
 1. คณะกรรมการสถานศึกษาร่วม
ประชุมพัฒนาการจัดการศึกษาครบ
ทุกคน 
ปีการศึกษาละ 2ครั้ง  

ร้อยละ 70 1.สังเกต 
2.บันทึกการประชุม 

แบบบันทึกการ
ประชุม 

 2.ระดมทรัพยากรได้เพียงพอกับ
ความต้องการ 

ร้อยละ 70 สอบถามความพึงพอใจ
จากครู นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

แบบสอบถาม 



 
 

 3. โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ต่อชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ  

ร้อยละ 70  1.สอบถามความพึง
พอใจจากครู นักเรียน
และผู้ปกครอง 
2.บันทึกการเผยแพร่ 

1.แบบสอบถาม 
2.แบบบันทึก 

4. โรงเรียนดำเนินงานรับนักเรียนใหม่
ต่างๆ ตามกำหนด และช่วงเวลา  

ร้อยละ 80 สอบถามความพึงพอใจ
จากครู นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

แบบสอบถาม 
 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
มีบทบาทหน้าที่ และสามารถร่วมกัน
พัฒนาการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 70 1.สอบถาม / สัมภาษณ์ 1.แบบสอบถาม 

2. แบบ

สัมภาษณ์ 

2. นักเรียนได้รับสวัสดิการด้าน 
การศึกษาท่ัวถึงพอเพียงและมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 70 1.สอบถาม / สัมภาษณ์ 

 

1.แบบสอบถาม 

2. แบบ

สัมภาษณ์ 

3.โรงเรียนมีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่ทันสมัย 
ทันต่อเหตุการณ์เป็นปัจจุบันมีสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายสามารถ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน 
ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 

ร้อยละ 70 1.สอบถาม / สัมภาษณ์ 

 

1.แบบสอบถาม 

2. แบบ

สัมภาษณ์ 

4.โรงเรียนมีระบบงานรับนักเรียนที่ 
เป็นระบบ และสามารถเข้าถึงนักเรียน 
ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
สะดวก และมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 1.สอบถาม / สัมภาษณ์ 

 

1.แบบสอบถาม 

2. แบบ

สัมภาษณ์ 

 

 



 
 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.ครูและนักเรียน ได้รับการดูแล ประสานงานจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนค่าย

บางระจันวิทยาคม 
2. ประโยชน์จากวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และสื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 
3. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและนอกห้องเรียน อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ พ้ืนที่ในโรงเรียน

สะอาด สวยงามเป็นระเบียบและมีความพร้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. ผู้ปกครอง ชุมชน ได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศ และข่าวสารต่างๆ อันจะเกิดประโยชน์ต่อการ

โรงเรียน 
 
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
   ปัจจัยความเสี่ยง  
         1. ภาระงาน  
         2. ชว่งเวลาในการจัดกิจกรรม 
         3. สถานการณ์ฉุกเฉิน 
         4. การตอบรับของชุมชน ความเชื่อมั่น และศรัทธาต่อโรงเรียน 
   แนวทางการบริหารความเสี่ยง  

1. วางแผนการทำงานทั้งช่วงเวลา และภาระงานต่าง ๆ  
2. ทำตามศักยภาพ และบริบทของผู้เรียน ครู และโรงเรียน  

 
 

ลงชื่อ                             ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสาวอมรรัตน์  สกุลด่าน) 

 
ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบ

โครงการ 
      (นางสาวปริญดา  ชอบธรรมดี) 

 
 

ลงชื่อ.....................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                        (นายเรวัฒน์  พรหมสะโร) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 
 

 
 
 



 
 

รายละเอียดการใช้ทรัพยากรโครงการ 

โครงการ สานสัมพันธ์ชุมชนและระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา    ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอมรรัตน์  สกุลด่าน 

 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

จำนวน
เงิน

(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

1 กระดาษถ่ายเอกสารA4 1 กล่อง 550 550   550    
2 กระดาษเกียรติบัตรขาวA4 1 รีม 100 100   100    
3 ของว่างรับรองแขก   1,041 1041      
4 ป้ายประชาสัมพันธ์การรับ

นักเรียน 
  4,000 

  
4000 

  
 

 รวม 5691 1041  4650    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงการ  จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอมรรัตน์  สกุลด่าน 

ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565 

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง        
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
  ( ) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

( ) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนแม่บทย่อย 12.1  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 

ศตวรรษท่ี 21 
เป้าหมาย  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะ 

ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 12 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา   

ประเด็นปฏิรูป เรื่อง การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนไทย 
ทุกช่วงวัย 

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1  ด้านความปลอดภัย พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความ
ปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

สอดคล้องกับกลยุทธ์  สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง  ข้อที่  4 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา   
  กลยุทธ์ โรงเรียนที่ 3  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มาตรฐาน สพฐ. ที่ 2      2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
          มาตรฐาน สมศ. ที่ 2      กระบวนการบริหารและจัดการ 
          จุดเน้น สพม. สห อท จุดเน้นที่ 3 โรงเรียนเด่น (ข้อที่ 5) (ข้อที่ 7) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรทางการศึกษาที่เป็น
ส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงาน  ถ้าบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ที่มีศักยภาพและ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน จะส่งผลให้การบริหารงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
โรงเรียนจึงต้องสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้แก่บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการ 
นี้ขึ้น   
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานของลูกจ้างที่ได้มาตรฐาน 
 2.  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับลูกจ้างชั่วคราว 
3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

1.  ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง  จำนวน 2 คน 
2. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  จำนวน  1 คน 

ด้านคุณภาพ 
1.  ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง และพนักงานขับรถยนต์ มีผลงานการปฏิบัติงานที่ได้ 

มาตรฐาน 
               2. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง และพนักงานขับรถยนต์มีขวัญกำลังใจที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน 

 
4. ปฏิทินการปฏิบัติ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นวางแผน (P) ต.ค. 2564 นางสาวอมรรัตน์ สกุลด่าน 
2 ขั้นดำเนินกิจกรรม (D) ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565 นางสาวอมรรัตน์ สกุลด่าน 
3 ขั้นตรวจสอบและประเมินโครงการ 

(C) 
ก.ย. 2565 นางสาวอมรรัตน์ สกุลด่าน 

4 ขั้นปรับปรุง (A) ก.ย. 2565 นางสาวอมรรัตน์ สกุลด่าน 
 
 
 
 
 
 



 
 

5.  กิจกรรมการดำเนินการ 

ที ่
กิจกรรมในการดำเนิน

โครงการ 
ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 
2565 

303,600 นางสาวอมรรัตน์ สกุลด่าน 

     
รวมงบประมาณ 303,600  

 
 

6. งบประมาณดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 

ประเภทงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ นอกงบประมาณ 
เงินอุดหนุน

รายหัว 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

อื่นๆ 

1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 303,600    
นางสาวอมรรตัน์ 
สกุลดา่น 

 

7. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานเป็นไป
ตามมาตรฐาน 

 
ร้อยละ 90 สังเกต  ประเมิน 

แบบประเมิน 
แบบสังเกต 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานเป็นไป
ตามมาตรฐานและมีขวัญกำลังใจที่ดี 

ร้อยละ 90 
สังเกต   ประเมิน 

แบบประเมิน 
แบบสังเกต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ลูกจ้างชั่วคราวนักการภารโรงและพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐาน 
2. ลูกจ้างชั่วคราวนักการภารโรงและพนักงานขับรถยนต์มีขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาวอมรรัตน์ สกุลด่าน)                      (นางสาวปริญดา  ชอบธรรมดี) 
                     คร ู                                       หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
             
 

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นายเรวัฒน์  พรหมสะโร) 

             ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ งานธุรการ 

ผู้รับผิดชอบ    นางฐิติยา  วิหารธรรมเม 

ระยะเวลาดำเนินการ  1  ตุลาคม  2564– 30 กันยายน 2565 

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง        
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
  (     )  ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

( )  ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
 แผนแม่บทย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 

ศตวรรษท่ี 21 
       เป้าหมาย  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้               

ละทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา   
ประเด็นปฏิรูป เรื่อง ประเด็นปฏิรูป เรื่อง การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบ

การศึกษา            เพ่ือบรรลุ เป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ                                    

ของคนไทยทุกช่วงวัย 
 สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.  ข้อที่  3. ด้านคุณภาพ 
 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล                               
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.สห อท ข้อที่  3. ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
  กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อ 4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนรวม 

มาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          มาตรฐาน สมศ. ด้านที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          จุดเน้น สพม.สห อท จุดเน้นที่ 3 โรงเรียนเด่น (High Quality School : HQS2) 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์สถานศึกษา
ต้องอาศัย ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็วเป็นปัจจุบัน ในปัจจุบันจะลดระบบงานเอกสารลงและใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้นเป็นไป ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เกิด
ประสิทธิผลต่อองค์กรและเพ่ือให้งาน เป็นระบบ สามารถค้นหาได้สะดวกรวดเร็วจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น งาน



 
 

ธุรการ เป็นงานที่สำคัญและจำเป็นงานหนึ่งในสถานศึกษา ซึ่งมีหน้าที่หลักในการรวบรวมข้อมูล ระเบียบ และ
แนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ การลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ การ
โต้ตอบหนังสือราชการ และหนังสือที่มาถึงสถานศึกษาจากองค์กร หน่วยงานต่างๆ รวมถึง การจัดเก็บและ 
ทำลายหนังสือ นอกจากนี้ยังเป็นงานให้การบริการ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การอำนวยความสะดวกต่าง ๆ 
ในการดำเนินงานของสถานศึกษา ให้ดำเนินไปด้วย  ความสะดวกราบรื่นรวดเร็ว และมีความคล่องตัวในการ
บริหารงาน สามารถจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน
เป็นหลักโดยเน้น ความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ และการดูแลระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการให้เป็นตัวช่วย ส่งเสรมิอำนวยความสะดวกในการทำงานให้กลุ่มงานต่าง ๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษาท่ีวางไว้ จึงต้อง เป็นผู้คอยช่วยเหลือ แนะนำให้กับกลุ่มงานต่าง ๆ สามารถประยุกต์ระเบียบและ
แนวปฏิบัติที่ทางราชการกำหนด เข้ากับงานของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนั้นจึงจำเป็นที่
โรงเรียนจะต้องมีการบริหารจัดการ และพัฒนา ระบบงานธุรการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
และถูกต้องตามระเบียบแบบแผน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือวางแผน ออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพ โดยนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว  
                2.2 เพ่ือให้การดำเนินงานธุรการเป็นไปอย่างมีระบบ โดยยึดความถูกต้อง รวดเร็ว ถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ  
 2.3 จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการดำเนินงานธุรการให้มีคุณภาพ มาตรฐานสากล 
 
3.  เป้าหมาย 

  ด้านปริมาณ 

     1. ร้อยละ 100 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเอกสารได้เป็นปัจจุบัน 
              2. ร้อยละ 100 การรับ – โต้ตอบหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
              3. ร้อยละ 100 การจัดเก็บเอกสารของทางราชการเป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหา  
  ด้านคุณภาพ 

 1.  โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเอกสารได้เป็นปัจจุบัน 
              2.  การรับ – โต้ตอบหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
              3.  การจัดเก็บเอกสารของทางราชการเป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหา  
 
 
 
 



 
 

4. ปฏิทินการปฏิบัติ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรม 

   -  P  ขั้นวางแผน  
          - กำหนดแนวทางการดำเนินงาน 
          - กำหนดระยะเวลา 
          - กำหนดงบประมาณ 
          - กำหนดผู้รับผิดชอบ 
 

ต.ค. 2564 นางฐิติยา  วิหารธรรมเม 

2    -  D  ขั้นดำเนินกิจกรรม  
          -  ดำเนินงานธุรการ 
          -  งาน I-office 
          -  รับ-ส่งเอกสารและหนังสือราชการ

กับ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และอ่ืน ๆ 

          -  จดัเก็บเอกสารและหนังสือราชการ 
          -  งานจดบันทึกและรายงานการ
ประชุม 
          -  บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 
          -  งานทำลายเอกสารและหนังสือ
ราชการ 
          -  จัดหาจัดซื้อวัสดุสำนักงานและ

ซ่อมแซม    วัสดุครุภัณฑ์งานธุรการ 

ต.ค. 2564– 30 ก.ย. 
2565 

นางฐิติยา  วิหารธรรมเม 

3 -  C ขั้นตรวจสอบและประเมินโครงการ  
        -  นิเทศ  กำกับ และติดตามผล 
        -  สำรวจความพึงพอใจ 

ก.ย. 2565 นางฐิติยา  วิหารธรรมเม 

4 -  A ขั้นปรับปรุง  
          -  ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
          -  วางแผนในระยะต่อไป 

ก.ย. 2565 นางฐิติยา  วิหารธรรมเม 

 
 
 
 



 
 

5.  กิจกรรมการดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรมในการดำเนินโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 กระดาษ Double A A4 80 แก

รม 
ต.ค. 2564- 30 ก.ย. 2565 

575 นางฐิติยา วิหารธรรม
เม 

2 กระดาษการ์ดขาว 
ต.ค. 2564- 30 ก.ย. 2565 

80 นางฐิติยา  วิหารธรรม
เม 

3 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์35 ต.ค. 2564- 30 ก.ย. 2565 15 นางฐิติยา  วิหารธรรม
เม 

4 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์10 ต.ค. 2564- 30 ก.ย. 2565 10 นางฐิติยา  วิหารธรรม
เม 

5 หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ต.ค. 2564- 30 ก.ย. 2565 2,000 นางฐิติยา  วิหารธรรม
เม 

6 สมุดรับ-ส่ง ต.ค. 2564- 30 ก.ย. 2565 100 นางฐิติยา  วิหารธรรม
เม 

7 ลวดเสียบ ต.ค. 2564- 30 ก.ย. 2565 10 นางฐิติยา  วิหารธรรม
เม 

8 กาวสองหน้า ต.ค. 2564- 30 ก.ย. 2565 25 นางฐิติยา  วิหารธรรม
เม 

9 เทปกาว ขนาด 1.5 นิ้ว ต.ค. 2564- 30 ก.ย. 2565 35 นางฐิติยา  วิหารธรรม
เม 

10 กาวลาเท็กซ์ ต.ค. 2564- 30 ก.ย. 2565 50 นางฐิติยา  วิหารธรรม
เม 

11 กระดาษโรเนียวสีขาว ต.ค. 2564- 30 ก.ย. 2565 80 นางฐิติยา  วิหารธรรม
เม 

12 กระดาษโรเนียวสีน้ำตาล ต.ค. 2564- 30 ก.ย. 2565 50 นางฐิติยา  วิหารธรรม
เม 

รวมงบประมาณ 7,000  
 
 

 
 
 
 



 
 

6. งบประมาณดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 

ประเภทงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ นอกงบประมาณ 
เงินอุดหนุน

รายหัว 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

อื่นๆ 

1 กระดาษ Double A A4 80 แกรม 575    นางฐิติยา วิหารธรรมเม 
2 กระดาษการ์ดขาว 80    นางฐิติยา วิหารธรรมเม 
3 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์35 15    นางฐิติยา วิหารธรรมเม 
4 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์10 10    นางฐิติยา วิหารธรรมเม 
5 หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ 2,000    นางฐิติยา วิหารธรรมเม 
6 สมุดรับ-ส่ง 100    นางฐิติยา วิหารธรรมเม 
7 ลวดเสียบ 10    นางฐิติยา วิหารธรรมเม 
8 กาวสองหน้า 25    นางฐิติยา วิหารธรรมเม 
9 เทปกาว ขนาด 1.5 นิ้ว 35    นางฐิติยา วิหารธรรมเม 
10 กาวลาเท็กซ์ 50    นางฐิติยา วิหารธรรมเม 
11 กระดาษโรเนียวสีขาว 80    นางฐิติยา วิหารธรรมเม 
12 กระดาษโรเนียวสีน้ำตาล 50    นางฐิติยา วิหารธรรมเม 

 
7. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต  (Outputs) 
ผลผลิต (Outputs) 
1. ร้อยละของโรงเรียนมีการพัฒนา
ระบบเอกสารได้เป็นปัจจุบัน  
2. ร้อยละของการรับ – โต้ตอบหนังสือ
ราชการของโรงเรียนเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ  
3. ร้อยละของการจัดเก็บเอกสารของ
ทางราชการเป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหา 

 
 

100 
 
 

100 
 
 

85 

ประเมิน แบบประเมิน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ร้อยละของโรงเรียนมีการพัฒนา
ระบบเอกสารได้เป็นปัจจุบัน 

 
100 

 
 

ประเมิน แบบประเมิน 



 
 

 2. ร้อยละของการรับ – โต้ตอบหนังสือ
ราชการของโรงเรียนเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ  
3. ร้อยละของการจัดเก็บเอกสารของ
ทางราชการเป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหา 
 

100 
 
 

85 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ระบบงานธุรการของโรงเรียนมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

2. ระบบงานธุรการของโรงเรียนจัดได้เป็นระบบสะดวกต่อการจัดเก็บ อ้างอิง และค้นหาเอกสาร  
3. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศถูกต้องเป็นระบบ เพ่ือการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ       ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบ
โครงการ 
                  (นางฐิติยา  วหิารธรรมเม)           (นางสาวปริญดา  ชอบธรรมดี) 
 
 
 

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                             (นายเรวัฒน์  พรหมสะโร) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดการใช้ทรัพยากรโครงการ 
โครงการ งานธุรการ     งาน ธุรการ 
ผู้รับผิดชอบ นางฐิติยา  วิหารธรรมเม   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

 
ที ่

 
  กิจกรรม 

                  

               รายการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

จำนวน
เงิน

(บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

1 กระดาษ Double A A4 80 แกรม  5 กล่อง 575 2,875   2,875    
2 กระดาษการ์ดขาว 8 รีม 80 640   640    
3 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์35 5 กล่อง  15 75   75    
4 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์10 10 กล่อง 10 100   100    
5 หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ 2 ชุด 2,000 2,000   2,000    
6 สมุดรับ-ส่ง 3 เล่ม 100 300   300    
7 ลวดเสียบ 9 กล่อง 10 90   90    
8 กาวสองหน้า 5 ม้วน 25 125   125    
9 เทปกาว ขนาด 1.5 นิ้ว 5 ม้วน 35 175   175    
10 กาวลาเท็กซ์ 2 ขวด  50 100   100    
11 กระดาษโรเนียวสีขาว 4 รีม 80 320   320    
12 กระดาษโรเนียวสีน้ำตาล 4 รีม 50 200   200    

รวม    7,000    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงการ ระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอมรรัตน์  สกุลด่าน   

ระยะเวลาดำเนินการ  1  ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน 2565    

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง        
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
  ( ) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

( ) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนแม่บทย่อย 12.1  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 

ศตวรรษท่ี 21 
เป้าหมาย  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะ 

ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 12 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา   

ประเด็นปฏิรูป เรื่อง ระบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดย 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคน
ไทยทุกช่วงวัย 

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 4.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้
พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

สอดคล้องกับกลยุทธ์  สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง  ข้อที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ  
  กลยุทธ์ โรงเรียนข้อ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและได้รับโอกาสใน
การพัฒนาเต็มศักยภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐาน สพฐ. ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (2.1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษา 
          มาตรฐาน สมศ. 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          จุดเน้น สพม. จุดเน้นที่ 1 ด้านนักเรียนดัง  (2)  (7)  (8)      
              จุดเน้นที่ 3 โรงเรียนเด่น   (3)  (4) (10) 
 
 
 
 



 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีนักเรียนและ 
บุคลากรจำนวนมาก จึงเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องมีการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
ให้กระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งจะส่งผลให้ 
การบริหารจัดการมีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดีขึ้น ดังนั้น โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมจึงได้จัดทำ 
โครงการค่าใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนขึ้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ 
ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือใช้จ่ายค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน ในการจัดกระบวน          
การเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนยิ่งขึ้น 
 2. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้องตาม 
ระเบียบของทางราชการ 
3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

1. จัดสรรค่าสาธารณูปโภคเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการ  
อินเทอร์เน็ตของโรงเรียนได้อย่างเพียงพอ 

2.  นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้รับการสนับสนุนให้มีสาธารณูปโภค 
อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

ด้านคุณภาพ 
1. การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
2. การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. ปฏิทินการปฏิบัติ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นวางแผน (P) ต.ค. 2564 นางสาววิลาวัลย์  ช่วยบุญ 
2 ขั้นดำเนินกิจกรรม (D) 1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65 นางสาววิลาวัลย์  ช่วยบุญ 

นางสาวอมรรัตน์  สกุลด่าน 
น.ส.ปริญดา  ชอบธรรมดี 

3 ขั้นตรวจสอบและประเมินโครงการ © ก.ย. 2565 นางสาววิลาวัลย์  ช่วยบุญ 
นางสาวอมรรัตน์  สกุลด่าน 
น.ส.ปริญดา  ชอบธรรมดี 

4 ขั้นปรับปรุง (A) ก.ย. 2565 นางสาววิลาวัลย์  ช่วยบุญ 
นางสาวอมรรัตน์  สกุลด่าน 
น.ส.ปริญดา  ชอบธรรมดี 

 
5.  กิจกรรมการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมในการดำเนินโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ค่าสาธารณูปโภค 
- ค่ากระแสไฟฟ้า 
- ค่าโทรศัพท์ 
- ค่าบริการอินเทอร์เน็ต 

1 ต.ค. 64 -30 ก.ย.  

65 
420,000 

 

นางสาววิลาวัลย์  
ช่วยบุญ 

 
 
6. งบประมาณดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 

ประเภทงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ นอกงบประมาณ 

เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

อื่นๆ 

1 ค่ากระแสไฟฟ้า 379,300    นางสาววิลาวัลย์   

2 ค่าโทรศัพท์ 2,200    นางสาววิลาวัลย์   

3 ค่าอินเทอร์เน็ต 38,500    นางสาววิลาวัลย์   

รวม 420,000     
 
 



 
 

7. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs)    

ร้อยละ 90 ของนักเรียน ครูและ

บุคลากรเห็นความสำคัญและ

ตระหนักถึงคุณค่าในการใช้

สาธารณูปโภคอย่างประหยัด 

 

90 -  สังเกต 

- สัมภาษณ์ 

แบบสังเกต 

แบบสัมภาษณ์ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    

โรงเรียนมีการใช้สาธารณูปโภคอย่าง 

เพียงพอสำหรับการบริหารจัดการ

พัฒนาการศึกษาภายในโรงเรียน 

100 -  สังเกต 

- สัมภาษณ์ 

- สำรวจ 

แบบสังเกต 

แบบสัมภาษณ์ 

แบบสำรวจ 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.   โรงเรียนมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
รวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ 

2.   โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ์ เพียงพอต่อการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน  
 

 
 
 

ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ       ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาววลิาวัลย์  ช่วยบุญ)            (นางสาวปริญดา  ชอบธรรมดี) 
           ตำแหน่ง ครู                                                  หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 
 

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นายเรวัฒน์  พรหมสะโร) 

             ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 

 
 


