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คำนำ 
 

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของโรงเรียนบาง
เสด็จวิทยาคมฉบับนี้ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และระบบการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียน ซึ่งได้คำนึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดความมุ่งหมายของการจัด
การศึกษาแห่งชาตินโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนของโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม ซึ่งโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ได้ร่วมพิจารณากับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทาง และเครื่องมือในการ
ดำเนินงานของโรงเรียน นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งที่เป็นงานประจำ งานต่อเนื่อง                   
งานเร่งด่วน และโครงการพิเศษอ่ืน ๆ แต่มิได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการฉบับนี้  

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖                     
ของโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี และขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ใช้แผนปฏิบัติ
การฉบับนี้ ในการดำเนินงานเพื่อบังเกิดผลดีแก่นักเรียนและโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมสืบไป  
 
 
 
 

      นายดำรง ศรพรม 
                                                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 



เห็นชอบโครงการ 
 

ด้วยโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาขึ้น ตามข้อกำหนดของ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สิงห์บุรี อ่างทอง โดยยึดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕ ปี 
(๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ซึ่งได้กำหนดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาให้กับ
นักเรียนเกิดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              
โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม                      
ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของคณะครู บุคลากรทาง การศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน
บางเสด็จวิทยาคม และเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและโรงเรียนเป็นอย่างมาก คณะกรรมการการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมจึงขอขอบคุณคณะจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ของโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมทุกท่าน และเห็นชอบให้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการ
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
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อนุมัติโครงการ 
 

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมนั้น โรงเรียน
ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ตั้งแต่คณะครู  ผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นผู้ที่มี
บทบาทในการแสดงความคิดเห็นแสดงความต้องการให้บุตรหลานของตน โดยการเข้ามามีส่วนร่วม                           
จึงเป็นการเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น และความต้องการของการจัดทำโครงการของสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และตามความต้องการของ
ผู้ปกครอง ดังนั้นทุกคนจึงมีส่วนร่วม ตั้งแต่เริ่มต้นในการวางรากฐานการศึกษาของบุตรหลานของตนให้มีความ
พร้อมและให้นักเรียนมีการพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสติปัญญา และด้านสังคม 
เป็นไปอย่างเต็มความสามารถ และน่าแหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์                 
และคุณลักษณะตามวัยได้วางแนวให้กับนักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นคนเก่งมีระเบียบวินัย รู้จักรับผิดชอบ 
และรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม   
ฉบับนี้ได้ผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม ให้ใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ ซึ่งแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาฉบับนี้ได้บรรจุโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วน      
และครอบคลุมตาม กลยุทธ์ของโรงเรียนเพ่ือให้การดำเนินการจัดการศึกษาและพัฒนาการคุณภาพผู้เรียนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงอนุมัติให้ดำเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมฉบับนี้ได ้
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ส่วนที่ ๑  
บทนำ 

 

๑. ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 ๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
 ช่ือโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม ท่ีต้ัง ๕๙/๘  หมู่ ๒  ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง โทร ๐ -๓๕๘๖ – ๘๓๙๕ โทรสาร              
๐-๓๕๘๖-๘๓๙๕ e-mail bangsadej@gmail.com website www.bangsadej.ac.th เปิดสอนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๖ มีเนื้อที่ ๔๖ ไร่ ๘๘ ตารางวา เขตพื้นที่บริการตำบล                   
บางเสด็จ หมู่ท่ี ๑ ถึงหมู่ท่ี ๖ 
 
  ๑.๒ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

  วันอาทิตย์ท่ี ๔ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๑๙  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราช
ดำเนิน (เป็นการเสด็จส่วนพระองค์จากพระที่นั่งวโรภาษพิมาน พระราชวังบางปะอิน) เวลา ๑๘.๓๐ น.    
ณ วัดสระแก้ว ตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง พระครูขันตยาภิวัฒน์เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว 
เจริญพรขอพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลบางเสด็จ เพื่อให้เด็กกำพร้าและยากจนท่ีอาศัย
อยู่วัดสระแก้วและเด็กตำบลบางเสด็จได้เข้าศึกษาเล่าเรียน 

ว ันพฤหัสบด ีที ่  ๑๕กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๑๙  เวลา ๑๘.๔๐ น. สมเด็จพระนางเจ ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถเสด็จออกณ พระตำหนักจิตลดารโหฐาน พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คุณหญิงจรัส
ลักษณ์  บำรุงพงศ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดท่ีดินเพื่อสร้างโรงเรียนท่ีวัด
สระแก้วโดยคุณหญิงจรัสลักษณ์ บำรุงพงศ์ ได้จัดซื้อที่ดินจำนวน ๔๖ ไร่ ๘๘  ตารางวาพร้อมด้วยเงิน  
๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อพระราชทานแก่วัดสระแก้วไว้เป็นสถานที่ก่อสร้าง
โรงเรียน นายเสถียร จันทร์จำนงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองขออนุญาตกระทรวงศึกษาธิการ ขอเปิด
โรงเรียนเป็นกรณีพิเศษแต่มีเหตุขัดข้องเรื่องเกี่ยวกับที่ดิน อาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี  
จึงได้อนุเคราะห์จัดการเกี่ยวกับท่ีดินเป็นท่ีเรียบร้อยและกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้
เปิดเรียนได้วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดโรงเรียนมีชื่อว่า  
“โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม” มีท่านอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรีดำเนินการขอต้ัง
โรงเรียน  

ว ันพฤหัสบดีที ่  ๒ มิถ ุนายน พ.ศ.๒๕๒๐ เปิดทำการสอนเป็นว ันแรก มีน ักเร ียนชาย                  
๗๖ คน หญ ิง ๑๑ คน  ม ีน ักเร ียนรวม ๘๗ คน คร ู  ๔ คน  น ักการภารโรง ๑ คนในระหว่าง                     
การดำเนินการสร้างอาคารเรียน ได้อาศัยเรียนอยู่ท่ีวัดสระแก้ว มีนายการุณ  บุญมานุช รักษาการครูใหญ่
โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๒๑ ได้ย้ายมาเรียน ณ ท่ีต้ังโรงเรียนและทำบุญ
อาคารเรียนชั่วคราวที่สร้างด้วยเงินโดยเสด็จพระราชกุศล โดยมี ฯพณฯ ท่านรองนายกรัฐมนตรี พลเอก
บุญชัยและคุณหญิงจรัสลักษณ์ บำรุงพงศ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการทำบุญเปิดอาคารเรียน           
นายนิพนธ์  โห้งาม ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 

 

1 



 
 

ปีการศึกษา ๒๕๔๐ เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนได้ร ับบริจ าค                     
อาคารเฉลิมพระเกียรติ วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดห้องสมุด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” มูลค่า ๔ ,๕๕๐,๐๐๐ บาท                      
(สี ่ล้านห้าแสนห้าหมื ่นบาทถ้วน)ซึ ่งบริจาคโดยคุณสินภู ่หิร ัญและพลตรีเสริม ภู ่หิร ัญ วันเสาร์ ท่ี                          
๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ โรงเรียนได้รับบริจาคอาคารหอพักนักเรียน “คุณพ่อชื้น - คุณแม่สำอางค์                 
ภ ู ่ห ิร ัญ” มูลค่า ๒ ,๖๐๐ ,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) ซ ึ ่งบร ิจาคโดยคุณสิน ภู ่ห ิรัญ                 
และพลตรีเสริม ภู่หิรัญ 

 

 ๑.๓ ภาระงาน/ปริมาณงาน  
 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม ที่ตั้ง ๕๙/๘ หมู่ ๒  ตำบลบางเสด็จ  อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ ๑๔๑๓๐ พื้นที่ของโรงเรียนมีจำนวน ๔๖ ไร่ ๘๘ ตารางวาโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม                     
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันมีนายดำรง ศ รพรม                       
ดำรงตำแหน่งผู ้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ โทร ๐-๓๕๘๖ – ๘๓๙๕  โทรสาร ๐-๓๕๘๖ – ๘๓๙๕
Website: www.bangsadej.ac.th E-mail: bangsadej@gmail.com 
 
 ๑.๔ สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 
 

 

 

 

 

๑.๕ สีประจำโรงเรียน 

 

ฟ้า 

ขาว 
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๑.๖ ดอกไม้ประจำโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกมะลิ (Jasmine) 
 

๑.๗ ต้นไม้ประจำโรงเรียน 
ต้นปาริชาต (Erythrina variegate L.) เป็นต้นไม้ที ่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ีทรงปลูกเม ื ่อคร ั ้ งเสด ็จพระราชดำเน ินท ี ่ โรงเร ียน                         
บางเสด็จวิทยาคม 

 

๑.๘ ปรัชญาของโรงเรียน 
 รักสะอาด มารยาทดี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  พัฒนาชุมชน 
 

๑.๙ คติพจน์ของโรงเรียน 
 วิริเยนฺทุกฺขมจฺ   เจติ  

“บุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร” 
 

๑.๑๐ คำขวัญของโรงเรียน 
 ลูกบางเสด็จยิ้มง่าย ไหว้เป็น  เน้นคำสุภาพ 
 

๑.๑๑ อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
  มารยาทดี มีคุณธรรม ช้ันนำวิถีพุทธ สุจริตและพอเพียง 
 

๑.๑๒ เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
ทักษะการงานอาชีพเด่น 
 

 

๑.๑๓ อักษรย่อของโรงเรียน 
บ.ส. 
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๑.๑๔ แผนที่ของโรงเรียน

4 



 
 

๑.๑๕ แผนภูมิและขอบข่ายการบริหารงานโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การควบคุมภายใน 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

งานปกครองนักเรียน 

ระบบดูแลช่วยเหลือ 

งานกีฬานักเรียน 

งานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

งานประชาธิปไตย 

งานสหกรณ์ 

งานวินัยนักเรียน 

รักษาความปลอดภัย 

งานอนามัยนักเรียน 

กิจกรรมวันสำคัญ 

กลุ่มงานวิชาการ 

หลักสูตรสถานศึกษา 

การวิจัยการศึกษา 

การจัดการเรียนรู้ 

การนิเทศภายใน 

การวัดประเมินผล 
และการเทียบโอน 

ส่ือการเรียนการสอน 

แนะแนวการศึกษา 

พัฒนาแหล่งเรียนรู ้

การประกันคุณภาพ 

กลุ่มงานงบประมาณ/บุคลากร 

จัดทำและเสนอของบประมาณ  

จัดสรรงบประมาณ 

งานธุรการ 

การบริหารการเงิน 

การบริหารบัญช ี

การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

การพัฒนาบุคลากร 

วางแผนอัตรากำลัง 

วินัยและรักษาวินัย 

ขวัญและกำลังใจ 

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

งานอาคารสถานท่ี 

งานประชาสัมพันธ ์

เทคโนโลยี/สารสนเทศ 

งานสัมพันธ์ชุมชน 

สำมะโนนักเรียน 

การรับนักเรียน 

งานโสตทัศนศึกษา 

งานนักการภารโรง 

งานยานพาหนะ 

สวัสดิการโรงเรียน 

บริการสาธารณะ 
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๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
 ผู ้อำนวยการโรงเร ียน คือนายดำรง ศรพรม เบอร ์โทรศัพท์ ๐๙๓ – ๓๔๕ – ๙๓๙๖                           
วุฒิการศึกษา สูงสุด ระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาเอก การบริหารการศึกษา         
จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ และปริญญาตรีจากวิทยาลัย
ครูสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๒๖ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตามลำดับ ดังนี้ ๑) รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์
โยธิน จังหวัดสุรินทร์ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ๒) รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ  ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ๓) รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๔) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะตรวจ จังหวัดสุรินทร์                
๑  มีนาคม ๒๕๖๓ และ ๕) ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม เมื่อวันท่ี ๑๑ มีนาคม 
๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบัน   

๓. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ของปีการศึกษาที่รายงาน) จำนวนนักเรียน                  
ในเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน ๒๙ คน และมีจำนวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน ๑๘๗ คน จำแนกตามระดับช้ัน
ท่ีเปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน 
จำนวนห้อ

ง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม. ๑ ๑ ๑๑ ๑๕ ๒๖ ๒๗ 

ม. ๒ ๑ ๑๒ ๑๖ ๒๘ ๒๘ 

ม. ๓ ๒ ๑๘ ๑๙ ๓๗ ๑๘ 

รวมระดับ ม.ต้น ๔ ๔๑ ๕๐ ๙๑  

ม. ๔ ๒ ๑๗ ๒๐ ๓๗ ๑๘ 

ม. ๕ ๒ ๑๔ ๑๗ ๓๑ ๑๕ 

ม. ๖ ๒ ๑๑ ๑๗ ๒๘ ๑๔ 

รวมระดับ ม.ปลาย ๖ ๔๒ ๕๔ ๙๖  

รวมทั้งหมด ๑๐ ๘๓ ๑๐๔ ๑๘๗  
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๔. ข้อมูลครูและบุคลากร 

 ๔.๑ ครูประจำการ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุราชการ 

(ปี) 
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนชั้น 
จำนวนคร้ัง   
/ชั่วโมงที่รับ    
การพัฒนา/ปี 

๑.  นายดำรง ศรพรม ๕๑ ๓๐ ผู้บริหาร ค.ม. การบริหาร    
การศึกษา 

- ๒๐  

๒.  นางทองใบ ป้อมเสน ๖๐ ๓๓ ครู คศ. ๓ ค.บ. สังคมศึกษา ม. ๑, ๒, ๕ ๒๐ 
๓.  นางสาวรัชริน พุ่มพวง ๕๑ ๒๙ ครู คศ. ๓ ค.ม. หลักสูตรฯ ม. ๑ - ม. ๖ ๒๐ 
๔.  นายศรัณย์ โชคลาภ ๓๔ ๗ ครู คศ. ๑ ค.บ. สังคมศึกษา ม. ๓ - ม. ๖ ๒๐ 
๕.  นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช ๒๘ ๕  ครู คศ. ๑ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ม. ๑ - ม. ๖ ๒๐ 
๖.  นางสาวธนาพร ไล้ประเสริฐ ๒๘ ๕ ครู คศ. ๑ ค.บ. วิทยาศาสตร์  

และชีววิทยา 
ม. ๒ - ม. ๖ ๒๐ 

๗.  นางสาวไอยลดา พลเย่ียม ๓๐ ๔  ครู คศ. ๑ ค.บ. การสอน 
ภาษาไทย 

ม. ๑ - ม. ๖ ๒๐ 

๘.  นายวีระชัย อุไรรางกูล ๒๘ ๔ ครู คศ. ๑ ค.บ. การสอน 
คณิตศาสตร ์

ม.๒ - ม. ๖ ๒๐ 

๙.  นายชวิศ ผิวเงิน ๓๐ ๔ ครู คศ. ๑ ค.บ. ฟิสิกส์ ม. ๓ - ม. ๖ ๒๐ 
๑๐.  นายนัฐวุฒิ เมฆเลื่อน ๓๐ ๓ ครู คศ. ๑ ค.บ. การสอน 

สุขศึกษาและ
พละศึกษา 

ม. ๑ - ม. ๖ ๒๐ 

 
สรุป จำนวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอกและความถนัด จำนวน ๑๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

 
๔.๒ ครูอัตราจ้างและลูกจ้าง 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการณ์   

การสอน/ทำงาน 
(ปี) 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนชั้น/หน้าที่ 

๑. นางสาวนวรัตน์ ประหยัดทรัพย์ ๒๙ ๖ กศ.บ. เคมี ม. ๑, ๔, ๕, ๖ 

๒. นางสาวสุชานนัท์ ๒๘ ๒ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ม. ๑ - ม. ๖ 

๓. นายไพรัช อุไรรางกูล ๕๘ ๒๒ ม. ๖ สายสามัญ คนขับรถ 
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๕. แผนผังโรงเรยีน 

 

๖. ข้อมูลอาคารสถานท่ี  

ท่ี อาคารสถานที่ จำนวน (หลัง,สนาม) 
๑. อาคารเรียนถาวร              ๒ หลัง 
๒. อาคารประกอบ ๒ หลัง 
๓. ห้องสมุดกลาง ๑ หลัง 
๔. ห้องน้ำ ๖ หลัง 
๕. สระว่ายน้ำ - 
๖. สนามฟุตบอล ๑ หลัง 
๗. สนามบาสเก็ตบอล ๑ หลัง 
๘. สนามเทนนิส - 
๙. สนามเบตอง  ๑ สนาม 

๑๐. โรงอาหาร-หอประชุม ๒ หลัง 
๑๑. ลานอเนกประสงค์ ๑ แห่ง 
๑๒. อาคารโรงฝึกงาน               ๔ หลัง 
๑๓. อาคารหอพักนอนนักเรียนห่างไกล               ๑ หลัง 
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๗. ข้อมูลแหล่งเรียนรู ้
 ๗.๑ แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
   ห้องสม ุดม ีขนาด ๑๑๐ ตารางเมตร จำนวนหน ังส ือในห ้องสม ุด ๑ ,๐๐๐ เล่ม                 
การสืบค้นหนังสือและการยืม - คืน ใช้ระบบ OBEC จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษา                
ท่ีรายงานเฉล่ีย ๑๐๐ คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๔๗ ของนักเรียนท้ังหมด 

 ๗.๒ แหล่งเรียนรู้ภายใน 

ท่ี อาคารสถานที่ จำนวน (หลัง,ห้อง) 
๑. ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย ๑  ห้อง 
๒. ศูนย์การเรียรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑  ห้อง 
๓. ศูนย์คณิตศาสตร์ ๒  ห้อง 
๔. ศูนย์อาเชียน ๑  ห้อง 
๕. ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ ๑  ห้อง 
๖. ศูนย์การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ๑  ห้อง  
๗. ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ๑  ห้อง 
๘. ห้องปฏิบัติการทางภาษา                   ๑  ห้อง 
๙. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์      ๓  ห้อง 

๑๐. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                 ๒  ห้อง 
๑๑. ห้องคุณธรรม  จริยธรรม ๑  ห้อง 
๑๒. ห้องสมุด ๑  ห้อง 
๑๓. ห้องแนะแนว ๑  ห้อง 
๑๔. ห้องดนตรี ๑  ห้อง 
๑๕. ห้องศูนย์ส่ือและโสตทัศนูปกรณ์ ๑  ห้อง 
๑๖. ห้องพิมพ์ดีด ๑  ห้อง 
๑๗. สวนวิทยาศาสตร์ ๑  แห่ง 
๑๘. สวนคณิตศาสตร์ ๑  แห่ง 
๑๙. สวนวรรณคดี ๑  แห่ง 
๒๐. ห้องหุ่นยนต์ ๑  แห่ง 
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 ๗.๓ แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

ท่ี อาคารสถานที่ จำนวน (หลัง,ห้อง,แห่ง) 
๑. ศูนย์ประวัติศาสตร์ ๑  แห่ง 
๒. ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ๑  แห่ง 
๓.   วัดท่าสุทธาวาส ๑  แห่ง 
๔. ศูนย์อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมหนองขโมย ๑  แห่ง 
๕. หมู่บ้านการทำก้านธูป หมู่บ้านวัดตาลใต้,บ้านปะขาว  ๒  แห่ง 
6. หมู่บ้านทำกลองเอกราช ๑  แห่ง 

7. วัดป่าโมกวรวิหาร ๑  แห่ง 
8. วัดไชโยวรวิหาร ๑  แห่ง 
9. แหล่งท่องเท่ียวเมืองอ่างทอง ๑๕ แห่ง 

 

๘.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

๘.๑ สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะความเป็นอยู่ของชุมชนเป็นชุมชนกึ่งชนบท        
ม ีความเป็นอย ู ่ตามอัตภาพ ค่อนข้างขาดแคลนจนถึงจน มีประชากรประมาณ ๒,๓๙๑ คน 
บร ิ เวณใกล้ เค ียงโดยรอบโรงเร ียน ได ้แก ่  สถาน ีอนาม ัยตำบล องค ์กรบร ิหารส ่วนตำบล 
โรงเรียนวัดสระแก้วประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป คือ รำกลองยาว  

๘ .๒ ผ ู ้ปกครองส ่วนใหญ ่ จบการศ ึกษาระด ับม ัธยมศึกษาอาช ีพหลัก ค ือ ร ับจ ้าง 
ทำงานโรงงานส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี ่ยต่อครอบครัว                        
ต่อปี 5,000 บาท  จำนวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว ๔ คน
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๙. ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ 
   การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

   ระยะท่ี ๑ เริ่ม ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๖ 
   ระยะท่ี ๒ เริ่ม ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๖ 
 
   จำนวนนักเรียน ม.ต้น ๙๔ คน 
   จำนวนนักเรียน ม.ปลาย ๙๕ คน 

 

ตารางคำนวณงบอุดหนุนรายหัว ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

ลำดับท่ี คำนวณงบประมาณ จำนวนเงิน (บาทต่อปี) 
๑. ม.ต้น จำนวน ๙๔ คน x ๓,๕๗๐ บาทต่อคนต่อปี ๓๓๕,๕๘๐ 
๒. ม.ปลาย จำนวน ๙๕ x ๓,๘๗๖ บาทต่อคนต่อปี ๓๖๘,๒๒๐ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐๓,๘๐๐ 
 

 

ตารางคำนวณเงินอุดหนุนเพิ่มเติม (ยอดนักเรียน DMC ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) 

ลำดับท่ี คำนวณงบประมาณ จำนวนเงิน (บาทต่อปี) 
๑. ม.ต้น จำนวน ๙๔ คน x ๑,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี ๙๔,๐๐๐ 
๒. ม.ปลาย จำนวน ๙๕ x ๑,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี ๙๕,๐๐๐ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๙,๐๐๐ 
 

ตารางงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

ลำดับท่ี งบประมาณ จำนวนเงิน (บาทต่อปี) 
๑. อุดหนุนท่ัวไป ๗๐๓,๘๐๐ 
๒. อุดหนุนเพิ่มเติม ๑๘๙,๐๐๐ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙๒,๘๐๐ 
 

ตารางคำนวณงบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

ลำดับ คำนวณงบประมาณ จำนวนเงิน (บาทต่อปี) 
๑. ม.ต้น จำนวน ๙๔ คน x ๘๙๗ บาทต่อคนต่อปี ๘๔,๓๑๘ 
๒. ม.ปลาย จำนวน ๙๕ x ๙๖๙ บาทต่อคนต่อปี ๙๒,๐๕๕ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๖,๓๗๓ 
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ตารางจัดสรรงบสาธารณูปโภค งบสำรอง (งบกลาง) ค่าเชื้อเพลิง จัดจ้างบุคลากร และโครงการ 

รายรับ  รายจ่าย  

• งบอุดหนุนคงเหลือปี 2565 (1) 

- 186,109 บาท 

• งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
คงเหลือปี 2565 (2) 

- 22,320 บาท  

• อุดหนุนรายหัวปี 2566 (3) 
- 892,800 บาท 

• พัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2566 (4) 
- 176,373 บาท 

• เงินบริจาค (ผ้าป่า)  
- 272,870 บาท 

• สาธารณูปโภค (8) 
- 468,000 บาท 

• งบสำรอง (งบกลาง) (9) 
- 52,000 บาท 

• ค่าเชื้อเพลิงรถยนต์ (10) 
- 108,000 บาท 

• จัดจ้างบุคลากร (11) 
- 459,600 บาท  
(งบอุดหนุนฯ 243,600 บาท (12) และงบ

รายได้ฯ 216,000 บาท (13)) 

➢ อุดหนุนรายหัว (5) ➢ รายจ่ายรวม 
 

รวม 

(1) + (3) 

 

 

1,078,909 บาท 

 

 

รวม 

(8) ถึง (13) 

 

 

1,087,000 บาท 

➢ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (6) ➢ งบอุดหนุนคงเหลือให้กับโครงการ (14) 
รวม 

(2) + (4) 

 

198,693 บาท 

(7) – {(8) ถึง 

(12)} 

 

207,309 บาท 

➢ รายได้สถานศึกษา (7) ➢ งบรายได้สถานศึกษาคงเหลือ (15) 
รวม 272,870 บาท (7) – (13) 56,870 บาท 

 (14) + (15) 264,179 บาท 

ผลลัพธ์ (14) + (15) - โครงการทั้งหมด (252,000 บาท) 12,179 บาท 
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ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 110,000 บาท 

 

 
ลำดับที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ได้รับอนุมัติ 

(บาท) 

ประเภทเงิน (บาท)  
หมายเหตุ อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 

1. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ครูธนาพร 87,000 87,000    

2. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครูชวิศ 2,000 2,000    

3. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

ครูวีระชัย 2,000 2,000    

4. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

ครูไอยลดา 2,000 2,000    

5. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

ครูจริฌา 2,000 2,000    

6. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ครูศรัณย์ 2,000 2,000    

7. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ ครูทองใบ 2,000 2,000    
8. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพ 
ครูธนาพร 2,000 2,000    

9. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ข
ศึกษาและพลศึกษา 

ครูรชัริน 2,000 2,000    

10. ส่งเสริมการอ่านเพ่ืออนาคตฯ ครูศรัณย์ 1,000 1,000    
11. บริหารจัดการฯ (เศรษฐกิจพอเพียง) ครูชวิศ 1,000 1,000    

12. ชุมนุมและลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ครูวีระชัย 4,000 4,000    

13. แนะแนวการศึกษา ครูรชัริน 1,000 1,000    
รวม 110,000 110,000    
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ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณกลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ  
ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 499,600 บาท 

 

 
ลำดับที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ได้รับอนุมัติ 

(บาท) 

ประเภทเงิน (บาท)  
หมายเหตุ อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 

1. พัฒนาบุคลากรและแผนงาน ครูจริฌา 40,000 40,000   ไปราชการ 
20,000 บาท 

2. จ้างบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพฯ ครูจริฌา 459,600 243,600  216,000 เงินอุดหนุนฯ 
- ครูเคม ี
126,000 บาท 
- คนขับรถ 
117,600 บาท 
เงินรายได้ฯ 
- ครูคอมฯ 
126,000 บาท 
- ภารโรง 
90,000 บาท 

รวม 499,600 283,000  216,000  
 

ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 210,000 บาท 

 

 
ลำดับที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ได้รับอนุมัติ 

(บาท) 

ประเภทเงิน (บาท)  
หมายเหตุ อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 

1. พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมฯ  ครูนัฐวุฒิ 66,000 14,000  52,000  

2. เบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิงรถยนต์ฯ ครูศรัณย์ 118,000 118,000   - งบเชื้อเพลิง 
108,000 บาท 
- งบซ่อมแซม 
10,000 บาท 

3. ส่งเสริมสารสนเทศ ครูนัฐวุฒิ 20,000 20,000    

4. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ครูศรัณย์ 4,000 4,000    

5. ส่งเสริมงานสวัสดิการฯ ครูศรัณย์ 2,000 2,000    
รวม 210,000 158,000  52,000  
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สรุปการจัดสรรงบประมาณกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 10,000 บาท 

 

 
ลำดับที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ได้รับอนุมัติ 

(บาท) 

ประเภทเงิน (บาท)  
หมายเหตุ อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 

1. ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูรชัริน 2,000 2,000    
2. สถานศึกษาสีขาว ครูรชัริน 4,000 4,000    
3. ส่งเริมระเบียบวินัย ครูวีระชัย 2,000 2,000    

4. ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนฯ ครูนัฐวุฒิ 2,000 2,000    
รวม 10,000 10,000    

 

สรุปการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 198,693 บาท 

 

 

ลำดับที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

ได้รับอนุมัติ 

(บาท) 

ประเภทเงิน (บาท)  

หมายเหตุ อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 

1. ศึกษาแหล่งเรียนรู ้ ครูศรัณย์ 63,693  63,693   

2. เดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี ครูวีระชัย 55,000  50,000   

3. กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ครูจริฌา 10,000  10,000   

4. พัฒนาศักยภาพด้านกีฬาฯ ครูนัฐวุฒิ 20,000  20,000   

5. ค่ายรักษ์ภาษาไทย ครูไอยลดา 10,000  10,000   

6. ค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ ครูจริฌา 10,000  10,000   

7. ค่ายวิทยาศาสตร์ ครูชวิศ 10,000  10,000   

8. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ICT ครูชวิศ 10,000  10,000   

9. โรงเรียนวิถีพุธคุณธรรม  ครูศรัณย์ 10,000  10,000   

รวม 198,693  198,693   
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๑๖ 
 

ส่วนที่ 2  
นโยบายด้านการศึกษาและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ ของโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม                

ได ้น ้อมนำแนวพระราชดำร ิส ืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศ ึกษา                     
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพบอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร มาขับเคล่ือนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม ตามจุดเน้นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
นอกจากนี้ ได้ศึกษาวิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในทุกระดับ เพื่อกำหนดทิศทางการ
พัฒนาให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ                    
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ                
พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) ซึ่งมีสาระสำคัญท่ี
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 

๑. พระราชดำริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
แนวพระราชดำร ิส ืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบาย ด้านการศ ึกษาของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร ด้านการศึกษา ดังนี้  

1.๑) พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร มีใจความสำคัญว่า (1) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้ 
นักเรียนมีทัศนคติที ่ถูกต้อง (2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ                    
การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยท่ีดีงาม (Character Education)  

๑.2) สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล              
อดุลยเดช ที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และ
การศึกษา ดังนี้  

(1) นักเรียน “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ำใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนท่ีเรียนล้ำหลัง 
มิใช่ สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อให้คนเก่งได้ลำดับดี ๆ เช่น สอบได้ท่ีหนึ่งของ
ช้ันแต่ต้องให้ เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิถุนายน 2555) “ครูไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก 
แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความ ดีให้นักเรียน ชั้นต้น ต้องบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโต ก็ต้องทำเช่นกัน”    
(6 มิถุนายน 2555) “ เราต้อง ฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้นจะได้มี
ความสามัคคี ร ู ้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน เอื ้อเฟื ้อเผื ่อแผ่ความรู ้และประสบการณ์แก่กัน”                    
(5 กรกฎาคม 2555) “ทำเป็นตัวอย่างให้น ักเร ียนเป็นคน ดี น ักเร ียนร ักคร ู คร ูร ักน ักเร ียน”                    
(9 กรกฎาคม 2555) 



๑๗ 
 

(2) ครู “เรื ่องครูมีความสำคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครูเพราะ                      
จำนวนไม่พอ และครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอน
เด็กให้ได้ผลตามที่ ต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม 
และปลูกจิตสำนึกโดยใช้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมี
ความรู้ทาง วิชาการในสาขาท่ีเหมาะสมท่ีจะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูท่ี
แท้จริง คือ มีความรักความเมตตาต่อ เด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพื่อจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนา
ท้องถิ่นที ่เกิดของตน ไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (11 มิถุนายน 2555) “ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ                     
40 – 50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง” (6 มิถุนายน 2555) “ปัญหาปัจจุบัน คือ ครูมุ่ง
เขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนตำราส่งผู ้บริหารเพื่อให้ได้ตำแหน่งและเงินเดือน สูงขึ ้น แล้วบางทีก็ย้าย                  
ไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบไม่ยุติธรรม เราต้อง เปลี่ยนระเบียบ
ตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมี คุณภาพและ
ปริมาณ ต้องมี reward” (5 กรกฎาคม 2555) “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บ                   
ไว้บางส่วน หากเรียนต้องการรู้ท้ังหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้นจะเป็นการสอน                
ในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม” (5 กรกฎาคม 2555)  
 

๒. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครอง 

ประเทศท่ียังคงเจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้ระบุ
ข้อมตราที่ต้องนำไปใช้บังคับในการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเข้า
รับบริการ การศึกษาของประชาชน ในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา               
ขั้นพื้นฐาน ดังนี้     

๒.1) รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียน จนจบ 
การศึกษาภาคบังคับอยา่งมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  

๒.๒) รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อพัฒนา 
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ     

๒.3) รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมท้ัง 
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู ้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้
การจัดการศึกษาดังกล่าวมี คุณภาพและได้มาตรฐานสากล     

๓.4 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ 
ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ     



๑๘ 
 

๓.5 ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาหรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา                   
รัฐต้องดาเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตาม ความถนัด
ของตน   

๓.6 ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื ่อมล้ำ                  
ในการศึกษาและเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู   

๓.7 ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา ดังต่อไปนี้   
๓.7.1 ดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อให้เด็กเล็ก 

ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย   
๓.7.2 ดำเนินการตรากฎหมายเพื ่อจัดตั ้งกองทุนเพื ่อความเสมอภาคทางการศึกษา                   

ตามวัตถุประสงค์ข้อ ๓.6   
๓.7.3 ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 

ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอยา่งแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ 
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 
ของผู้ประกอบวิชำชีพครู   

๓.7.4 ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความ 
ถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยให้สอดคล้องกันท้ัง
ในระดับชาติและระดับพื้นท่ี 

 

๓. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้ร ัฐมีย ุทธศาสตร์ชาติ                     
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผน                 
ต่าง ๆ ให้ สอดคล้องและบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ                  
พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดให้ หน่วยง่านรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้                
ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 โดยมีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน                    
เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบด้วยความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและ การกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศ ความเท่าเทียม และความเสมอภาคของสังคม ความ หลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมและความยั่งยืน ของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการ บริหารจัดการและการเข้าถึง
การให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะ มุ่งเน้นการสร้างสมดุล
ระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วน                
ในรูปแบบ“ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์          
ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม                 
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5) ยุทธศาสตร์ด้านการ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุล และพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

 

๔. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื ่อบรรลุเป้าหมายตามที ่กำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที ่จัดทำไว้เพื ่อให้บรรลุเป้าหมาย                      
ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี ่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น 
รวมทั ้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 
2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนาการเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว  
6) การพัฒนาพื ้นที ่และเมืองน่าอยู ่อ ัจฉร ิยะ 7) โครงสร้างพื ้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจ ิทัล                             
8) ผู ้ประกอบการและว ิสาหก ิจ ขนาดกลาง และขนาด ย่อมยุคใหม ่ 9) เขตเศรษฐกิจพ ิ เศษ                       
10) การปร ับเปล ี ่ยนค่าน ิยมและว ัฒนธรรม 11) การพ ัฒนาศ ักยภาพคน ตลอดช ่วงช ีวิต                           
12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทาง
สังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 
19) การบริหารจัดการน้ำท้ังระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 

๕. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 

โดยที่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื ่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศประกาศในราช
กิจจานุเบกษาและบังคับใช้ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 นั้น เนื่องจากพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 กำหนดให้ทำแผนการปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไป
ในทางทิศเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ชึ่งต่อมายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 – 2580 มี ผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 13 ตุลาคม 2561 และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ส่งผลให้ต้องมี การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
ต่าง ๆ ดำเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ตามข้ันตอนของกฎหมายแล้วเสร็จและเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบแล้วให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและ               
ใช้บังคับต่อไปการปฏิรูปการศึกษา มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา และปฏิรูประบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับความหลากหลายของการจัด 
การศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาของโลกอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู ้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับ                   
การศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม มาตรฐาน มีทักษะท่ีจำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร 
และทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้อย่าง มีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและ                  
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เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่มีความ รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย โดยมีขอบเขตครอบคลุมทั้งการสร้าง โอกาสและความเสมอภาคทาง การศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การพัฒนาการจัดการเรยีน
การสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองกำรเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 การปฏิรูปกลไกและ
ระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน จัดการศึกษาในระดับ           
อาชีวศึกษาโดยใช้ระบบทวิภาคีหรือระบบอื่น ๆ ท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็ม รูปแบบเพื่อนำไปสู่การจ้าง
งานและการสร้างงาน และการปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมา ภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา                  
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืนนำไปสู่การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีกลไกสนับสนุนการขับ 
เคล่ือนท่ีสำคัญ ได้แก่ การเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับใช้การ
สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางสังคมและสื่อในการสร้างความรู ้ความเข้าใจและมีส่วนร่วม           
ในการขับเคลื่อน การปฏิรูป และความเป็นเจ้าของของร่วมในเป้าหมายและความสำเร็จของการปฏิรูป      
ของประชาชน การกระจาย อำนาจสู่สถานศึกษ และการทดลองนำร่อง กิจกรรมปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้สอดคล้องต่อบริบทพื้นท่ีอย่าง ยั่งยืน การบริหารจัด การข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data for Education) ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัด
การศึกษา ติดตาม เฝ้าระวังเด็กไม่ให้ออกจากระบบ การศึกษา เพื่อให้ การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที 
รวมถึงการติดตามผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนรายบุคคลให้ได้รับการ พัฒนา อย่างเต็มตามศักยภาพและความ
สนใจของผู้เรียนการเปลี่ยนโลกทัศน์ทางการศึกษาของสาธารณชนในการ สื่อสาร ปลูกฝัง พัฒนาวิธีคิด 
ปรับเปล่ียนค่านิยม ทัศนคติความคาดหวังต่อระบบการศึกษาท่ีมุ่งเน้นไปสู่การาพัฒนาระบบการศึกษาอิง
ฐานสมรรถนะ ที่มุ่งให้ครูและนักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ และพัฒนาความเป็น มนุษย์ที่สมบูรณ์                     
การกำหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการติดตาม รวบรวมผล การดำเนินงานจากเจ้าภาพหลักในแต่ละ
กิจกรรม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษาต่อคณะกรรมการปฏิรูป 
ประเทศด้านการศึกษา  

 

6. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545    
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วน                  
ราชการสำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้กำหนดให้สำนักงาน                
เลขาธิการสภาการศึกษามีหน้าที ่ในการพิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที ่บูรณาการศาสนา                     
ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ และด้วยเหตุที่แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง 
(พ.ศ. 2552 – 2559) จะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2559 ดังนั้น สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้                 
จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 20 ปีเพื่อเป็นแผนแม่บท               
สำหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษา   
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วิสัยทัศน์(Vision)  

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต อย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี ่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที ่ 21”                     
แผนการศ ึกษาแห ่งชาต ิได ้วางเป้าหมายไว ้   ค ือ เป้าหมายด้านผู ้ เร ียน (Learner Aspirations)                  
โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย 

ทักษะและ คุณลักษณะ ดังนี้  

3Rs ได้แก่  

- การอ่านออก (Reading)  
- การเขียนได้ (Writing)  
- การคิดเลขเป็น (Arithmetics)  

 
8Cs ได้แก่  

- ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and 
Problem Solving)  

- ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)  
- ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding)  
- ทักษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันส่ือ (Communications, Information and 

Media Literacy)  
- ทักษะด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and 

Leadership) 
- ทักษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันส่ือ (Communications, Information and 

Media Literacy)  
- ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร (Computing and ICT 

Literacy)  
- ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills)  
- ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)  
 
แผนการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลัก               

ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย 
วิสัยทัศน์และแนวคิดการจัดการศึกษา ดังนี้  

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้    
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1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    

1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้                   
และพื้นท่ีพิเศษได้รับ การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต
รูปแบบใหม่  

ยุทธศาสตร์ที ่  2 : การผลิตและพัฒนากำลังคน การว ิจ ัยและนวัตกรรรม เพ ื ่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้    

2.1 กำลังคนมีทักษะท่ีสำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ    

2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียว
ชำญและเป็นเลิศเฉพาะด้ำน    

2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต
และมูลค่าเพิ่มทาง เศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ที ่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเร ียนรู้                     
มีเป้าหมาย ดังนี้    

3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ
คุณลักษณะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21    

3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  

3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสูตรอย่างมี คุณภาพและมาตรฐาน    

3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเขา้ถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานท่ี  

3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ  

3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐาน                  
ระดับสากล  

3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ                 
ตามมาตรฐาน  
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ยุทธศาสตร์ที ่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศ ึกษามี                   
เป้าหมาย ดังนี้  

4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา                  
ท่ีมีคุณภาพ  

4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับ
คนทุกช่วงวัย    

4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที ่ครอบคลุม                    
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล  

 ยุทธศาสตร์ที ่ 5 : การจัดการศึกษาเพื ่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม                    
มีเป้าหมาย ดังนี้    

5.1 คนทุกช่วงว ัย ม ีจ ิตสำนึกร ักษ์ส ิ ่งแวดล้อม มีค ุณธรรม จร ิยธรรม                    
และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ    

5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ    

5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้    

6.1 โครงสร้างบทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้    

6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา    

6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและพื้นท่ี  

6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ
ลักษณะท่ีแตกตา่งกันของ ผู้เรียน สถานศึกษา    

6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทำงการศึกษามี
ความเป็นธรรมสร้าง ขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  
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๗. มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561   

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.  2561  มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้  

 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน   
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    

1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ    
2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีว ิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน            

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา    
3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม    
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร    
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    
6)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ   

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน    
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด    
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย    
3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย    
4)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  

 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน   
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   
2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที ่เน้นคุณภาพผู ้ เร ียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา            

และทุกกลุ่มเป้าหมาย   
2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ   
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
3.2  ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้   
3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก   
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3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน   
3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

๘. การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

 วิสัยทัศน์ (vision) 

 “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทอง จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน การศึกษาของชาติ และมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ภายใต้ศาสตร์พระราชา                   
สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน” 

พันธกิจ (mission) 

1. พัฒนาผู ้เร ียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ ให้ม ีค ุณภาพตามมาตรฐานของชาติและ               
มาตรฐานสำกล   

2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 สามารถแข่งขัน               
ในระดับชาติและเวทีโลกได้   

3. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะและได้มาตรฐานวิชาชีพ   
4. ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที ่เข้มแข็งพร้อมรับ                 

การประเมินภายนอก   
5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้เข้มแข็งและพึ่งตัวเองได้   
6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   
7. พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เข้มแข็งในทุกมิติ   
8. สำนักงานเขตพื้นที่กำรศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทอง มีการบริหารจัดการได้อย่าง                 

มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค ์(Goals) 
1. ผู้เรียนทุกคน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ มีทัศนคติที่ดีต่อ

บ้านเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบ   
2. ผู้เรียนทุกคน มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามความถนัด ความสนใจ และได้รับ              

โอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติและเวทีโลกได้   
3. ผู ้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความรู ้ความสามารถ สมรรถนะ                      

และทักษะ สอดคล้อง กับมาตรฐานวิชาชีพ   
4. โรงเรียนทุกแห่ง มีระบบกำรประกันคุณภาพภายในที ่เข้มแข็งพร้อมรับการประเมิน

ภายนอก   
5. โรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่งมีความเข้มแข็งและพึ่งตัวเองได้ 
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6. โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม น้อมนำศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน SDGs   

7. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน สามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ    

8. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทอง มีการบริหารจัดการอย่าง                  
มีประสิทธิภาพ    
 

กลยุทธ์  
1. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 

มีทัศนคติท่ีดีต่อบา้นเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ   
2. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21                  

ตามความถนัด ความสนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ   
3. ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ 

และทักษะ สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ   
4. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็ง   
5. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลและนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพ

การศึกษา 
 

ค่านิยมองค์กร 
“จิตบริการ ทีมงานมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ยึดถือความสุจริต”      
S : Service Mind = จิตบริการ      
T : Team Work = ทีมงานมาตรฐาน      
C : Collaboration = ประสานความร่วมมือ      
I  : Integrity  =  ยึดถือความสุจริต  

  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ได้กำหนดตัวชี้วัด ใช้เป็นทิศทาง              

ในการพัฒนา คุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามตัวชี ้ว ัดและ                 
จุดเน้น ดังนี้   

 

จุดเน้นที่ 1 ด้านนักเรียนดัง (High Quality Students : HQS1)     
1. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักชาติและกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน 

พร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ    
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ประเมินสมรรถนะและทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21    
3. ผู ้เร ียนมีความสามารถด้านทักษะการสื ่อสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที ่กำหนด                 

ระดับ 3 ข้ึนไป    
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยตามมาตรฐานท่ีกำหนด    
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5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนแต่ละระดับช้ันผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ระดับดีขึ้นไป    

6. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีผลงานหรือชิ ้นงานด้านการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์                 
ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด    

7. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านการ
จัดกิจกรรมตามสนองนโยบายเชิงบูรณาการ    

8. ร้อยละ 100 ของจำนวนผู ้เร ียนที ่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด                   
และความสนใจผ่านกระบวนการเรียนรู้ Active Learning และพหุปัญญาอย่างหลากหลาย    

9. ร้อยละ 15 ของโรงเรียนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าแข่งขันระดับชาติและเวทีโลก 
10. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาและมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต           

ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม    
11. คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชำติ (O-Net) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 41.33    
12. ร้อยละ 70 ของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียมความ

พร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA    
13. ร้อยละ 10 ของนักเรียนท่ีได้รับกำรคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
 
จุดเน้นที่ 2 ด้านบุคลากรดี (High Quality Personals : HQP)   
1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมี ID Plan โดยนำไปใช้ใน

การบริหารและการจัดการเรียนการสอน   
2. ร้อยละ 95 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน 

วิชาชีพครูในปี 2565   
3. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด   
4. ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับ

ความรู้ ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทาด้ำนภาษา (CEFR) ตำมเกณฑ์ท่ีกำหนด   
5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำ       

สายงานในระดับดีขึ้นไป   
6. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาหรือมีผลงานได้รับรางวัล

ในระดับต่าง ๆ เพิ่มข้ึน   
7. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านเกณฑ์                    

ท่ีกำหนด   
8. สัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพื่อการเรียนการสอนและงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน               

ต่องานอื่น ๆ (3 : 2)    
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จุดเน้นที่ 3  โรงเรียนเด่น (High Quality School : HQS2)   

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป   
2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนำดเล็กผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานการบริหารจัด    

การโรงเรียนขนาดเล็ก   
3. โรงเรียนมีการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 3   
4. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน   
5. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้รับการพัฒนาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด   
6. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่น ๆ                             

ท้ังภาครัฐและเอกชน   
7. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน เป็นโรงเรียนที ่ปลอดภัย ปลอดอบายมุขและสิ ่งเสพติด                    

และมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้   
8. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการประชุมหรือพัฒนาตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  
9. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรจัด 

กำรศึกษำในระดับดีขึ้นไป   
10. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานและสถานศึกษาท่ีมีระบบบริหารจัดการท่ีเป็นดิจิทัล   
11. ร้อยละ 10 ของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา   
12. จำนวนสถานศึกษาที ่ได ้ร ับการส่งเสร ิมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (จำนวน 26 โรงเรียน)   
 
จุดเน้นที่ 4  องค์กรคุณภาพ (High Quality Organization : HQO)     
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                 

ของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (ระดับดี)    
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการมีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก    
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผลการ
ประเมินภาพ รวมอยู่ในระดับดีมาก    

4. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผลการประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการประจำปีในระดับมาตรฐานขั้นสูง 
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๙. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 

วิสัยทัศน์  (vision) 
 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  เพื่อพัฒนาชีวิตของเด็กไทย 
 

พันธกิจ  (mission) 
1. พัฒนาผู้เรียน ให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี เรียนรู้ด้วยตนเองรู้จักคิด

วิเคราะห์มีทักษะทางการประกอบอาชีพ มีความเป็นประชาธิปไตยโดยพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. ยกระดับ คุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถด้านเทคโนโลยี มีคุณธรรม             
รักษ์ความเป็นไทย ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถแข่งขันได้ 

3. พัฒนาครูและบุคลากร ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. พัฒนาครูและบุคลากร  ให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ในการจัดกิจกรรม                

การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และผสมผสานวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
5. พัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียน อย่างเต็มศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ ให้พร้อมสู่ประชาคม

อาเซียนและมาตรฐานสากล 
6. พัฒนาการบริหารจัดการ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา การบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบ

คุณภาพ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล  
7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดสภาพบรรยากาศ สถานศึกษา ให้สะอาด  ร่มรื ่นสวยงาม                

เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประสานชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนและ                  

จัดการศึกษา 
9. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
 

เป้าประสงค์ (Goals) 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพทางการศึกษา มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ                

มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
2. ผู้เรียน มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ตามความถนัดความสนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่การแข่งขันสู่ความเป็นเลิศ 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการจัดการเรียน      

การสอน และเปล่ียนบทบาทครูผู้สอนเป็น Coach 
4. ครูและผู ้เร ียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้ คิดริเร ิ ่มสร้าวสรรค์นวัตกรรม มีทักษ

ความสามารถท่ีสอดคล้องกับทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ 
5. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที ่มีประสิทธิภาพ  จัดการศึกษาที ่เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยื่น  



๓๐ 
 

6. บุคลากร ชุมชน ผู ้เกี ่ยวข้องและองค์กรทางการศึกษาเป็นผู ้มีส ่วนร่วมสนับสนุน               
ในการบริหารจัดการศึกษา 

7. สถานศึกษาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล และมีอัตลักษณ์  
เอกลักษณ์เด่นชัด   
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน  
  มารยาทดี  มีคุณธรรม  ช้ันนำวิถีพุทธ  สุจริตและพอเพียง 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
  ทักษะการงานอาชีพเด่น 

 

ปรัชญาของโรงเรียน 
   รักสะอาด  มารยาทดี  มีวินัย ใฝ่ศึกษา  พัฒนาชุมชน 

 
คติพจน์ของโรงเรียน 

 วิริเยนฺ  ทุกฺขมจฺ  เจติ   
          บุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร 

 

คำขวัญของโรงเรียน 
 ลูกบางเสด็จยิ้มง่าย  ไหว้เป็น  เน้นคำสุภาพ 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งมั่นในการทำงาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

 

 



๓๑ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 
1. นักเรียนเป็นผู้ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม ประพฤติตนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต 
3. นักเรียนมีวินัยผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
4. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 
5. นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ ความคิด ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา 
6. นักเรียนมีค่านิยมในการทำงานและสามารถคิดสร้างงานอาชีพของตนเองได้ 
7. นักเรียนรู้จักมุ่งมัน่ในการทำงาน การประหยัดและอดออม 
8. นักเรียนมีความเสียสละต่อส่วนรวม 

 
กลยุทธ์ของโรงเรียน 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางและมีความเข้าใจในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้โดยลดเวลาเรียนเพื่อเพิ่มความรู้ 

2. ปลูกฝังคุณธรรม รักษ์ความเป็นไทย น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 

3. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับบริการทางการศึกษาตามศักยภาพตนเอง 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียน                 

การสอน 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และส่งเสริมการจัด

การศึกษาให้ผู้เรียนปลอดภัยทุกรูปแบบ 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร (แผนงาน ) 
     กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

    กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา 
          กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
    กลยุทธ์ที่  4  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนปลอดภัยทุกรูปแบบ 
 
 

 

 

 

 

 



๓๒ 
 

กลยุทธ์ระดับแผนงานโครงการ 

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 
 

 
ลำดับที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ได้รับอนุมัติ 

(บาท) 

ประเภทเงิน (บาท) 
อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 

1. ศึกษาแหล่งเรียนรู ้ ครูศรัณย์ 63,693  63,693  
2. เดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี ครูวีระชัย 55,000  50,000  
3. กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ครูจริฌา 10,000  10,000  

4. พัฒนาศักยภาพด้านกีฬาฯ ครูนัฐวุฒิ 20,000  20,000  

5. ค่ายรักษ์ภาษาไทย ครูไอยลดา 10,000  10,000  
6. ค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ ครูจริฌา 10,000  10,000  
7. ค่ายวิทยาศาสตร์ ครูชวิศ 10,000  10,000  
8. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ICT ครูชวิศ 10,000  10,000  

9. โรงเรียนวิถีพุธคุณธรรม  ครูศรัณย์ 10,000  10,000  

 
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา 
 

 
ลำดับที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ได้รับอนุมัติ 

(บาท) 

ประเภทเงิน (บาท) 
อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 

1. พัฒนาบุคลากรและแผนงาน ครูจริฌา 40,000 40,000   
2. จ้างบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพฯ ครูจริฌา 459,600 243,600  216,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
 

 
ลำดับที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ได้รับอนุมัติ 

(บาท) 

ประเภทเงิน (บาท) 
อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 

1. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ครูธนาพร 87,000 87,000   

2. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครูชวิศ 2,000 2,000   

3. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร ์

ครูวีระชัย 2,000 2,000   

4. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

ครูไอยลดา 2,000 2,000   

5. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ครูจริฌา 2,000 2,000   

6. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ครูศรัณย์ 2,000 2,000   

7. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

ครูทองใบ 2,000 2,000   

8. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

ครูธนาพร 2,000 2,000   

9. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ครูรชัริน 2,000 2,000   

10. ส่งเสริมการอ่านเพ่ืออนาคตฯ ครูศรัณย์ 1,000 1,000   

11. บริหารจัดการฯ (เศรษฐกิจพอเพียง) ครูชวิศ 1,000 1,000   
12. ชุมนุมและลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ครูวีระชัย 4,000 4,000   
13. แนะแนวการศึกษา ครูรชัริน 1,000 1,000   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

กลยุทธ์ที่  4  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนปลอดภัยทุกรูปแบบ 
 

 
ลำดับที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ได้รับอนุมัติ 

(บาท) 

ประเภทเงิน (บาท) 
อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 

1. พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมฯ  ครูนัฐวุฒิ 66,000 14,000  52,000 
2. เบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิงรถยนต์ฯ ครูศรัณย์ 118,000 118,000   
3. ส่งเสริมสารสนเทศ ครูนัฐวุฒิ 20,000 20,000   
4. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ครูศรัณย์ 4,000 4,000   
5. ส่งเสริมงานสวัสดิการฯ ครูศรัณย์ 2,000 2,000   
๖. ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูรชัริน 2,000 2,000   
๗. สถานศึกษาสีขาว ครูรชัริน 4,000 4,000   
๘. ส่งเริมระเบียบวินัย ครูวีระชัย 2,000 2,000   
๙. ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนฯ ครูนัฐวุฒิ 2,000 2,000   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 
 



๓๖ 

 

 

โครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
กลยุทธ์โรงเรียนที ่3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางทองใบ ป้อมเสน 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖5 – 30 กันยายน ๒๕๖6 
  
 

 

๑. หลักการและเหตุผล  
 การจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับงานด้านการสอน  เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรู้  ความสามารถ  รู้จักคิด และพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีจินตนาการ  ชื่นชมความงาม  
มีสุนทรียภาพ  ความมีคุณค่าซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์  ซึ่งสามารถนำมาใช้พัฒนาตนเองและแสดงออก
ในเชิงสร้างสรรค์  อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ ด้วยมีการรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย  
สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการนี้ 
 
๒. วัตถุประสงค์      

๒.๑  เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.๒  เพื่อให้นักเรียนมีผลงานด้านดนตรี-นาฏศิลป์เผยแพร่ให้โรงเรียนอ่ืนๆนำเป็นแบบอย่างได้ 
๒.๓  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการทำงานร่วมกัน 
๒.๔  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้  ความสามารถและคุณลักษณะตามที่หลักสูตรต้องการ 
๒.๕  เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนและกลุ่มสนใจได้ศึกษาเพ่ือนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายด้านปริมาณ 
     - นักเรียนร้อยละ  ๘๕  มีความรู้  ความเข้าใจในทักษะด้านการแสดงนาฏศิลป์ 
 
 ๓.๒ เป้าหมายด้านคุณภาพ 

    - นักเรียนและกลุ่มสนใจมีความรู้ และทักษะในด้านการแสดงเพิ่มมากขึ้น 
     - นักเรียนมีผลงานด้านดนตรี-นาฏศิลป์เพื่อเผยแพร่ ๑ โครงการ 
       - ผู้เรียนมีทักษะในด้านนาฏศิลป์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
    ๔.๑ กิจกรรมตามโครงการ 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

๑. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดนตรี-นาฏศิลป์ นางทองใบ  ป้อมเสน 2,00๐ 

๒.  กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยก้าวไกลสู่สากล นางทองใบ  ป้อมเสน - 

 
  ๔.๒ ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (P : Plan) 
๑. เสนอโครงการต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
๒ .แต่งตั้งคณะทำงาน 

      ธันวาคม ๒๕๖5 
 

นางทองใบ  ป้อมเสน 
 

ขั้นดำเนินการ  (D : Do) 
๑. จัดทำโครงการ 
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
มกราคม  ๒๕๖6- 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 

 
นางทองใบ  ป้อมเสน 

ขั้นประเมินผล  (C : Check) 
๑. วัดและประเมินผล 
๒ .แบบประเมิน 

มีนาคม ๒๕๖6 
 

 
นางทองใบ  ป้อมเสน 

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ  (A : Act) 
๑.มีวัสดุ-อุปกรณ์ด้านดนตรี-
นาฏศิลป์ใช้อย่างเพียงพอ 

มีนาคม ๒๕๖6 
 
 

 
นางทองใบ  ป้อมเสน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

5. งบประมาณที่ใช้ งบอุดหนุนรายหัว 2,000 บาท 
     กิจกรรมตามโครงการ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 

๑. วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงานกลุ่มสาระ 
 

2,000.- 
 

- - 
 

2,000.- 
 

๒. จัดกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยก้าวไกลสู่สากล 
 

- - - - 

รวม 2,000.- 
 
6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑.  นักเรียนสนใจและมีความสุขในจัดกิจกรรม 

๒.  นักเรียนมีการพัฒนาในด้านดนตรี-นาฏศิลป์อย่าต่อเนื่อง 
๓.  นำเสนอผลงานนักเรียน 

๑.การสังเกต 
๒.การสอบถาม 

๑.การสังเกต 
๒.การสัมภาษณ์ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

7.๑  นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
7.๒ นักเรียนมีผลงานด้านการแสดงบนเวทีเผยแพร่ในโรงเรียนและชุมชน 
7.๓ นักเรียนมีความสุขในการเรียนและจัดกิจกรรมร่วมกัน 

 
 
 

ลงชื่อ...................................... ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ                    
                                                          ( นางทองใบ  ป้อมเสน )     
                                                      ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ                                             
                                                             
 
 

            ลงชื่อ.....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                         ( นายดำรง  ศรพรม ) 

                ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 



๓๙ 

โครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
กลยุทธ์โรงเรียนที ่3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรัชริน พุ่มพ่วง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖5 – 30 กันยายน ๒๕๖6 
  
 

 
๑.  หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด  ๔            
แนวการจัดการศึกษา มาตรา  ๒๒  กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน มีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพตลอดจนมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุข 
มุ่งเน้นให้ค้นพบความสามารถ ความถนัด  ตามมาตรา ๖  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเสริมสร้างและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จึงมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนได้เรียนรู้สุขภาวะทางกาย ทางจิต  ทางสังคมทางปัญญา
หรือจิตวิญญาณ และทักษะการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา ให้ได้มีความรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง มีเจตคต ิคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม การปฏิบัติเพ่ือสุขภาพที่เกี่ยวโยงกับทุกมิติของ
ชีวิตจนเป็นกิจนิสัย อันจะส่งผลให้สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้บรรลุตามความมุ่งหมายการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจึงจัดทำโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๒.๑  ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
๒.๒  ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๒.๓  ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง  
โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
๒.๔  ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
๒.๕  ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
๒.๖  ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ 
๒.๗  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๒.๘  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

 
๓.  เป้าหมาย 

๓.๑  เป้าหมาย ด้านเชิงปริมาณ  
๓.๑.๑  ผู้เรียนร้อยละ ๙๕  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
๓.๑.๒  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๓.๑.๓  ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ                     

ที่เสี่ยงต่อความรุนแรง  โรค  ภัย  อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
๓.๑.๔  ผู้เรียนร้อยละ  ๙๕  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
๓.๑.๕  ผู้เรียนร้อยละ  ๙๕  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
๓.๑.๖  ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ 
๓.๑.๗  ผู้เรียนร้อยละ  ๙๕  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๓.๑.๘  ผู้เรียนร้อยละ  ๙๑  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ 

๓.๒  เป้าหมาย ด้านเชิงคุณภาพ  
๓.๒.๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
๓.๒.๒  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๓.๒.๓  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๑  จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา    
                        

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (P : Plan) 
๑. ประชุมวางแผนการทำงาน 
๒. กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๓. สำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

 
ตุลาคม ๒๕๖5 

 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ขั้นดำเนินการ  (D : Do) 
๑. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
๒. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสาระและมาตรฐาน 

 
ตุลาคม  ๒๕๖5 – 
มีนาคม  ๒๕๖6 

 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ขั้นประเมินผล  (C : Check) 
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินผลการจัดกิจกรรม 

มีนาคม  ๒๕๖6 

   
นายนัฐวุฒิ  เมฆเลื่อน 
น.ส.รัชริน  พุ่มพวง 

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ  (A : Act) 
สรุปผลการประเมินและจัดทำรายงานตามกิจกรรม/โครงการ มีนาคม  ๒๕๖6 

 

 
นายนัฐวุฒิ  เมฆเลื่อน 
น.ส.รัชริน  พุ่มพวง 

 
กิจกรรมที่ ๒  เฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตและทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (P : Plan) 
๑. ประชุมและวางแผน  
๒. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
๓. ประสานวิทยากรภายในและภายนอก  
ประสานฝ่ายวิชาการ 

ตุลาคม  ๒๕๖5 
 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและ   
พลศึกษา 

ขั้นดำเนินการ  (D : Do) 
๑. นักเรียนชั่งน้ำหนัก  วัดส่วนสูง  ทดสอบสายตา  และการ 
    ได้ยิน 
๒ .นักเรียนประเมินภาวะการเจริญเติบโตของตนเองลงใน 
   สมุดบันทึกสุขภาพ 
๓. ประมวลผลภาวะการเจริญเติบโต 
๔. คัดกรองนักเรียนที่เตี้ย อ้วน  ผอม  ให้ปรับปรุง 
    พฤติกรรมสุขภาพ 
 

 
ภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง 

 
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

ภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง 
 

 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและ    
พลศึกษา 

ขั้นประเมินผล  (C : Check) 
  รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

มีนาคม  ๒๕๖๕- 
กันยายน  ๒๕๖๕ 

นายนัฐวุฒิ  เมฆเลื่อน 
น.ส.รัชริน  พุ่มพวง 



๔๒ 

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ  (A : Act) 
  สรุปและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 

มีนาคม  ๒๕๖๕- 
กันยายน  ๒๕๖๕ 

นายนัฐวุฒิ  เมฆเลื่อน 
น.ส.รัชริน  พุ่มพวง 

 
กิจกรรมที่ ๓  กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ   
                         

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (P : Plan) 
๑. ประชุมวางแผนการทำงาน 
๒. สำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

 
ตุลาคม  ๒๕๖5 

 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ขั้นดำเนินการ  (D : Do) 
๑. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
๒. ดำเนินการจัดกิจกรรม 
 

 
ตุลาคม  ๒๕๖5 – 
กันยายน   ๒๕๖6 

 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ขั้นประเมินผล  (C : Check) 
   รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินผลการจัดกิจกรรม กันยายน   ๒๕๖6 น.ส.รัชริน  พุ่มพวง 
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ  (A : Act) 
  สรุปผลการประเมินและจัดทำรายงานตามกิจกรรม/โครงการ กันยายน   ๒๕๖6 

 

 
น.ส.รัชริน  พุ่มพวง 
 

 
กิจกรรมที่ ๔. ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (P : Plan) 
๑. ประชุมวางแผนการทำงาน 
๒. สำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม  

 
ตุลาคม  ๒๕๖5 

กิจการนักเรียน 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ขั้นดำเนินการ  (D : Do) 
๑. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
๒. ดำเนินการจัดกิจกรรม 

 
ตุลาคม  ๒๕๖5 – 
มีนาคม  ๒๕๖6 

กิจการนักเรียน 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ขั้นประเมินผล  (C : Check) 
   รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม  ๒๕๖6 น.ส.รัชริน  พุ่มพวง 
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ  (A : Act) 
  สรุปผลการประเมินและจัดทำรายงานตามกิจกรรม/โครงการ 

มีนาคม  ๒๕๖6 
 

 
น.ส.รัชริน  พุ่มพวง 

 
 
 
 



๔๓ 

กิจกรรมที่ ๕  สร้างเครือข่ายอบรมนักเรียนแกนนำสุขภาพ 
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (P : Plan) 
๑.  ประชุมวางแผนดำเนินงาน 
๒.  แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน 
๓.  ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามคำสั่งวางแผนการทำงาน 
๔.  สำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการ 

 
ตุลาคม  ๒๕๖5 

กิจการนักเรียน 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ขั้นดำเนินการ  (D : Do) 
๑. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
๒. ดำเนินงานตามจัดกิจกรรมที่กำหนด 

 
พฤศจิกายน  ๒๕๖5 
- มิถุนายน  ๒๕๖6 

กิจการนักเรียน 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ขั้นประเมินผล  (C : Check) 
   รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินผลการจัดกิจกรรม 

มีนาคม ๒๕๖6 - 
กันยายน  ๒๕๖6 น.ส.รัชริน  พุ่มพวง 

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ  (A : Act) 
  สรุปผลการประเมินและจัดทำรายงานตามกิจกรรม/โครงการ มีนาคม ๒๕๖6 - 

กันยายน  ๒๕๖6 

 
น.ส.รัชริน  พุ่มพวง 

 
 
กิจกรรมที่ ๖  กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (P : Plan) 
๑.  ประชุมวางแผนดำเนินงาน 
๒.  แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน 
๓.  ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามคำสั่งวางแผนการทำงาน 
๔.  สำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการ 
 

 
ตุลาคม ๒๕๖5 

กิจการนักเรียน 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ขั้นดำเนินการ  (D : Do) 
๑. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
๒. ดำเนินงานตามจัดกิจกรรมที่กำหนด 

 
พฤษภาคม  ๒๕๖6 

กิจการนักเรียน 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ขั้นประเมินผล  (C : Check) 
   รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินผลการจัดกิจกรรม มิถุนายน  ๒๕๖6 น.ส.รัชริน  พุ่มพวง 
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ  (A : Act) 
  สรุปผลการประเมินและจัดทำรายงานตามกิจกรรม/โครงการ กันยายน  ๒๕๖6 

 

 
น.ส.รัชริน  พุ่มพวง 

 
 
 
 



๔๔ 

กิจกรรมที่ ๗ วันต่อต้านยาเสพติด 
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (P : Plan) 
๑.  ประชุมวางแผนดำเนินงาน 
๒.  แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน 
๓.  ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามคำสั่งวางแผนการทำงาน 

 
ตุลาคม  ๒๕๖5 

กิจการนักเรียน 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ขั้นดำเนินการ  (D : Do) 
๑. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
๒. ดำเนินงานตามจัดกิจกรรมที่กำหนด 

 
มิถุนายน  ๒๕๖6 

กิจการนักเรียน 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ขั้นประเมินผล  (C : Check) 
   รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินผลการจัดกิจกรรม กันยายน  ๒๕๖6 น.ส.รัชริน  พุ่มพวง 
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ  (A : Act) 
  สรุปผลการประเมินและจัดทำรายงานตามกิจกรรม/โครงการ 

กันยายน  ๒๕๖6 
 

 
น.ส.รัชริน  พุ่มพวง 

 
กิจกรรมที่ ๘  ขับข่ีปลอดภัย วินัยจราจร 
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (P : Plan) 
๑.  ประชุมวางแผนดำเนินงาน 
๒.  แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน 
๓.  ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามคำสั่งวางแผนการทำงาน 
๔.  สำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการ 

 
ตุลาคม  ๒๕๖5 

กิจการนักเรียน 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ขั้นดำเนินการ  (D : Do) 
๑. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
๒. ดำเนินงานตามจัดกิจกรรมที่กำหนด 

 
ตุลาคม  ๒๕๖5 - 
กันยายน  ๒๕๖6 

กิจการนักเรียน 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ขั้นประเมินผล  (C : Check) 
   รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินผลการจัดกิจกรรม กันยายน  ๒๕๖6 น.ส.รัชริน  พุ่มพวง 
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ  (A : Act) 
  สรุปผลการประเมินและจัดทำรายงานตามกิจกรรม/โครงการ 

กันยายน  ๒๕๖6 
 

 
น.ส.รัชริน  พุ่มพวง 

 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

กิจกรรมที่  ๙  วันเอดส์โลก 
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (P : Plan) 
๑.  ประชุมวางแผนดำเนินงาน 
๒.  แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน 
๓.  ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามคำสั่งวางแผนการทำงาน 
๔.  สำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการ 

 
ตุลาคม  ๒๕๖5 

กิจการนักเรียน 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ขั้นดำเนินการ  (D : Do) 
๑. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
๒. ดำเนินงานตามจัดกิจกรรมที่กำหนด 

 
ธันวาคม  ๒๕๖5 

กิจการนักเรียน 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ขั้นประเมินผล  (C : Check) 
   รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินผลการจัดกิจกรรม ธันวาคม  ๒๕๖5 น.ส.รัชริน  พุ่มพวง 
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ  (A : Act) 
  สรุปผลการประเมินและจัดทำรายงานตามกิจกรรม/โครงการ มีนาคม ๒๕๖6 

 

 
น.ส.รัชริน  พุ่มพวง 

 
 
กิจกรรมที่  ๑๐  ปลอดยุงลายป้องกันไข้เลือดออกและการควบคุมโรคต่าง ๆ 
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (P : Plan) 
๑. ประชุมวางแผนการทำงาน 
๒. สำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

 
ตุลาคม  ๒๕๖5 

 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ขั้นดำเนินการ  (D : Do) 
๑. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
๒. ดำเนินการจัดกิจกรรม 
 

 
ตุลาคม  ๒๕๖5 – 
กันยายน  ๒๕๖6 

 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ขั้นประเมินผล  (C : Check) 
   รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินผลการจัดกิจกรรม กันยายน  ๒๕๖6 น.ส.รัชริน  พุ่มพวง 
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ  (A : Act) 
  สรุปผลการประเมินและจัดทำรายงานตามกิจกรรม/โครงการ กันยายน ๒๕๖6 

 

 
น.ส.รัชริน  พุ่มพวง 

 
 
 
 
 
 



๔๖ 

กิจกรรมที่ ๑๑ วันต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก (๒๕  พฤศจิกายน) 
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (P : Plan) 
๑.  ประชุมวางแผนแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน 
๒.  ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามคำสั่งวางแผนการทำงาน 
๓.  สำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการ 

 
ตุลาคม  ๒๕๖5 

กิจการนักเรียน 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ขั้นดำเนินการ  (D : Do) 
๑. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
๒. ดำเนินงานตามจัดกิจกรรมที่กำหนด 

 
พฤศจิกายน  ๒๕๖5 

กิจการนักเรียน 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ขั้นประเมินผล  (C : Check) 
   รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินผลการจัดกิจกรรม พฤศจิกายน  ๒๕๖5 น.ส.รัชริน  พุ่มพวง 
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ  (A : Act) 
  สรุปผลการประเมินและจัดทำรายงานตามกิจกรรม/โครงการ มีนาคม ๒๕๖6 

 

 
น.ส.รัชริน  พุ่มพวง 

 
 
กิจกรรมที่  ๑๒  ซ่อมแซม/ปรับปรุงสนาม อุปกรณ์กีฬา 
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (P : Plan) 
๑. ประชุมวางแผนการทำงาน 
๒. สำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

 
ตุลาคม  ๒๕๖5 

 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ขั้นดำเนินการ  (D : Do) 
๑. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
๒. ดำเนินการจัดกิจกรรม 

ตุลาคม  ๒๕๖5 – 
กันยายน  ๒๕๖6 

 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ขั้นประเมินผล  (C : Check) 
   รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินผลการจัดกิจกรรม กันยายน  ๒๕๖6 น.ส.รัชริน  พุ่มพวง 
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ  (A : Act) 
  สรุปผลการประเมินและจัดทำรายงานตามกิจกรรม/โครงการ 

กันยายน  ๒๕๖6 
 

 
น.ส.รัชริน  พุ่มพวง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

กิจกรรมทื่ ๑๓ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (P : Plan) 
๑. ประชุมวางแผนการทำงาน 
 

 
ตุลาคม  ๒๕๖5 

 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ขั้นดำเนินการ  (D : Do) 
๑. มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ 
๒. ประชาสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
๓. ดำเนินการตามแผน 

 
ตุลาคม  ๒๕๖5 – 
กันยายน  ๒๕๖6 

 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ขั้นประเมินผล  (C : Check) 
รายงานผลการดำเนินงาน กันยายน  ๒๕๖6 น.ส.รัชริน  พุ่มพวง 
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ  (A : Act) 
สรุปผลการประเมินและจัดทำรายงานตามกิจกรรม/โครงการ กันยายน  ๒๕๖6 

 

 
น.ส.รัชริน  พุ่มพวง 

 
 
กิจกรรมทื่ ๑๔ แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (P : Plan) 
๑. ประชุมวางแผนการทำงาน 
๒. กำหนดกิจกรรม 

 
ตุลาคม  ๒๕๖5 

 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ขั้นดำเนินการ  (D : Do) 
๑. มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ 
๒. ประชาสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
๓. ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน 
๔. ดำเนินการแข่งขัน 

 
 
 
พฤศจิกายน  ๒๕๖5 

 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ขั้นประเมินผล  (C : Check) 
   รายงานผลการดำเนินงาน มีนาคม  ๒๕๖6 น.ส.รัชริน  พุ่มพวง 
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ  (A : Act) 
  สรุปผลการประเมินและจัดทำรายงานตามกิจกรรม/โครงการ มีนาคม  ๒๕๖6 

 

 
น.ส.รัชริน  พุ่มพวง 
 

 
 
 
 
 



๔๘ 

กิจกรรมที่ ๑๕ วันกีฬาแห่งชาติ (๑๖ ธันวาคม) 
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (P : Plan) 
๑. ประชุมวางแผนการทำงาน 
๒. สำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

 
ตุลาคม  ๒๕๖5 

 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ขั้นดำเนินการ  (D : Do) 
๑. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
๒. ดำเนินการจัดกิจกรรม 

 
 
ธันวาคม  ๒๕๖5 

 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ขั้นประเมินผล  (C : Check) 
   รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินผลการจัดกิจกรรม กันยายน  ๒๕๖6 น.ส.รัชริน  พุ่มพวง 
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ  (A : Act) 
  สรุปผลการประเมินและจัดทำรายงานตามกิจกรรม/โครงการ กันยายน  ๒๕๖6 

 
น.ส.รัชริน  พุ่มพวง 

 
5.  งบประมาณที่ใช้  อุดหนุนรายหัว  2,๐๐๐  บาท  
 

ที ่ กิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

รวม ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้ 
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าครุ
ภัณฑ์ 

๑. ๑. จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา                            
๒. เฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตและทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
๓. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามสุขบัญญัติ 
๔. ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
๕. สร้างเครือข่ายอบรมนักเรียนแกนนำสุขภาพ 
๖.  วันงดสูบบุหรี่โลก  (๓๑ พฤษภาคม) 
๗. วันต่อต้านยาเสพติด   (๒๖  มิถุนายน) 
๘. ขับขี่ปลอดภัย วินัยจราจร 
๙. วันเอดส์โลก(๑  ธันวาคม) 
๑๐. ปลอดยุงลายป้องกันไข้เลือดออกและการควบคุมโรคต่าง ๆ 
๑๑. วันต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรี (๒๔ พฤศจิกายน) 
๑๒. ซ่อมแซม/ปรับปรุงสนาม  อุปกรณ์กีฬา 
๑๓. ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
๑๔.  แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
๑๕. วันกีฬาแห่งชาติ (๑๖  ธนัวาคม) 

- - ๒,๐๐๐.- - ๒,๐๐๐.- 

 รวม  ๒,๐๐๐.- 
 



๔๙ 

๖. การติดตามและประเมินผล 
 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๕  
มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำ
ลังกายสม่ำเสมอ 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มีน้ำหนัก ส่วนสูง 
และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มา
ตรฐาน 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๕  
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ    
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ  
และปัญหาทางเพศ 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๕  
เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
๕. ผู้เรียนร้อยละ ๙๕  
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
๖. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  
สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม   
ด้านกีฬา 
๗.  ผู้เรียนร้อยละ  ๙๕ 
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๘.  ผู้เรียนร้อยละ  ๙๑  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษาและ
พลศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ 

๑. สังเกต 
๒. บันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง 
และสมรรถภาพทางกาย  
๓. สังเกตพฤติกรรม 
๔. สอบถามความคิดเห็น 
๕. สังเกตพฤติกรรม 
๖. ชิ้นงาน/รางวัล/ผลงานของผู้เรียน 
๗. สังเกตพฤติกรรม 
๘. ทดสอบ 

๑. แบบสังเกต 
๒. แบบบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง 
และสมรรถภาพทางกาย 
๓. แบบสังเกตพฤติกรรม 
๔. แบบสอบถามความคิดเห็น 
๕. แบบสังเกตพฤติกรรม 
๖.ชิ้นงาน/รางวัล/ผลงานของ  
ผู้เรียน 
๗. แบบสังเกตพฤติกรรม 
๘.  แบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 



๕๐ 

๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๗.๑  ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
๗.๒  ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๗.๓  ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง  
โรค  ภัย  อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ 
๗.๔  ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
๗.๕  ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
๗.๖  ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ 
๗.๗  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๗.๘  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

 

 
 

ลงชื่อ............................................ ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ 
                   ( นางสาวรัชรนิ  พุ่มพวง ) 
                 ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ 

 
 
 

                                          ลงชื่อ.............................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
                      ( นายดำรง ศรพรม ) 
           ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



๕๑ 

ประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

 

 

 

 

2,๐๐๐.- - - 2,๐๐๐.- 

รวม 2,๐๐๐.- 

 



๕๒ 
 

 

โครงการ   ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กลยุทธ์โรงเรียนที ่๔ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนปลอดภัยทุกรูปแบบ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรัชริน พุ่มพ่วง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖5 – 30 กันยายน ๒๕๖6 
  
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนานักเร ียนให้เป็นบุคคลที ่ม ีค ุณภาพทั ้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ                   
มีคุณธรรมจริยธรรม  และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น  
นอกจากจะดำเนินการด้วยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ปัญหาต่าง ๆ  
ที่เกิดกับนักเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญ  เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทั้งด้านการสื่อสาร  
เทคโนโลยี  ปัญหาเศรษฐกิจ  ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาการแข่งขันทุกรูปแบบ  
ก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด ซึ ่งล้วนแต่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกาย                 
ของทุกคน  จนนำไปสู่การเกิดปัญหาและสภาวะวิกฤติทางสังคม 

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีความ
สมบูรณ์พร้อมอย่างเป็นองค์รวมตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  โดยมีการพัฒนารูปแบบการ
ดำเนินงานอย่างเป็นระบบตามศักยภาพ โดยมีวิธีการและเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจน มีครูที่ปรึกษาเป็น
บุคลากรหลักในการดำเนินงานตามกระบวนในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ได้แก่  การรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมพัฒนานักเรียน การป้องกันแก้ไขปัญหา และการส่งต่อ  
นอกจากนี้ยังต้องอาศัยการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้องและบุคลากรภายนอก  
รวมทั้งมีการส่งเสริมสนับสนุนจากโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง  ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โดยอยู่ภายใต้ระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จึงต้องอาศัยการทำงานที่
เข้มแข็งของบุคลากรทุกฝ่าย ดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนลุล่วงไปได้
ด้วยดี  มีการจัดทำเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และมีการดูแลส่งเสริม  พัฒนา  ควบคุม  และแก้ไข
ความประพฤติของนักเรียน  ให้อยู่ในระเบียบวินัยตรงตามเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 
 
 

 



๕๓ 
 

 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๒.๒.๑  เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 
๒.๒.๒  เพ่ือให้นักเรียนกับครูมีสัมพันธภาพเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น 
๒.๒.๓  เพื ่อให้นักเรียนรู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้ มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)                  

ซึ ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาความเก่ง ( IQ) คุณธรรมจริยธรรม (MQ)  และความมุ ่งมั ่นที ่จะเอาชนะ                    
อุปสรรค (AQ) 

๒.๒.๔  เพื ่อให้นักเรียนเรียนรู ้อย่างมีความสุข  และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ          
อย่างรอบด้าน 

๒.๒.๕  เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเข้มแข็ง  จริงจัง  ด้วยความ
เสียสละ เอาใจใส่ 

 
๓. เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
๓.๑.๑  ร้อยละ  ๑๐๐  นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 
๓.๑.๒  ร้อยละ  ๑๐๐  นักเรียนกับครูมีสัมพันธภาพเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น 
๓.๑.๓  ร้อยละ  ๙๕  นักเรียนรู้จักตนเอง  ควบคุมตนเองได้  มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 

(EQ)  ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาความเก่ง (IQ)  คุณธรรมจริยธรรม (MQ)  และความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะ
อุปสรรค (AQ) 

๓.๑.๔  ร้อยละ  ๙๕  นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข  และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ          
อย่างรอบด้าน 

๓.๑.๕  ร้อยละ  ๑๐๐  ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเข้มแข็ง จริงจัง    
ด้วยความเสียสละ  เอาใจใส่ 

 
๓.๒  เชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑  การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
๓.๒.๒  โรงเรียน  กรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการทำงาน

ร่วมกัน  โดยผ่านกระบวนการทำงานที่ชัดเจน  มีร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน  สามารถตรวจสอบ                
และประเมินผลได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๑ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P : Plan) 
๑. วิเคราะห์สภาพปัญหาในการดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
๒.  เสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยกำหนดเป็นโครงการและ
กิจกรรมในการแก้ปัญหา 
๓. ประชุมคณะกรรมการฯกำหนดผู้รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการ 
๔. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๕.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
(ทีมนำ  ทีมทำ  ทีมประสาน) 
๖.  กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 
๗.  จัดทำเอกสารและเครื่องมือที่เก่ียวข้อง 
จัดทำคู่มือปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
ตุลาคม  ๒๕๖๕ 

 
ตุลาคม  ๒๕๖๕ 

 
ตุลาคม  ๒๕๖๕ 

 
ตุลาคม  ๒๕๖๕ 
ตุลาคม  ๒๕๖๕ 

 
ตุลาคม  ๒๕๖๕ 
ตุลาคม  ๒๕๖๕ 

 

 
กิจการนักเรียน 

ขั้นดำเนินการ (D : Do) 
๑.  จัดครูที่ปรึกษา 
๒.   สร้างความตระหนักในการช่วยเหลือนักเรียนตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อ 
๓.  ดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน๕  
กิจกรรมดังนี้ 
๓.๑  การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
(การเยี่ยมบ้านนักเรียน) 
๓.๒  การคัดกรองนักเรียน SDQ,  EQ แบประเมิน
พฤติกรรม  แบบสังเกต  สัมภาษณ์  อ่ืนๆ 
๓.๓  การส่งเสริมและพัฒนา  (โฮมรูม  กิจกรรมต่าง ๆ      
ที่ โรงเรียนจัดขึ้น) 
๓.๔  การป้องกันและช่วยเหลือและแก้ไข 
(ประชุมผู้ปกครอง  คู่มือนักเรียน) 
๓.๕  การส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหา 
๔.  การประเมินคุณภาพระบบดูแลการช่วยเหลือนักเรียน
ระดับสถานศึกษา 

 
พฤษภาคม  ๒๕๖๖ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๖ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๖ 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 

 
 

กิจการนักเรียน 
ครูที่ปรึกษา 

ขั้นประเมินผล (C : Check) 
๑.  จัดทำเครื่องมือประเมินผล 

ตุลาคม  ๒๕๖๕ กิจการนักเรียน 
ครูที่ปรึกษา 



๕๕ 
 

 

๒.  เก็บรวบรวมข้อมูลในทุกกิจกรรมดำเนินการ 
๓.  วิเคราะห์ข้อมูล 
๔.  สรุปผลข้อมูล 
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ (A : Action) 
๑. สรุปข้อมูลที่ได้รับมาเป็นรูปเล่มเพ่ือใช้วางแผนพัฒนา
และรายงานตามลำดับ 
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน 
 

ตุลาคม  ๒๕๖๕ กิจการนักเรียน 
ครูที่ปรึกษา 

 
5. งบประมาณที่ใช้ งบอุดหนุนรายหัว  2,๐๐๐.- บาท 
 

ที ่ กิจกรรม 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

รวม ค่าตอบ 

แทน 

ค่าใช้ 

สอย 

ค่าวัสดุ ค่าคร ุ
ภัณฑ์ 

๑. กิจกรรมที่ ๑ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน - - 2,๐๐๐.- - 2,๐๐๐.- 

 รวม 2,๐๐๐.- 

 
๖. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑.  ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 
๒. ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนกับครูมีสัมพันธภาพเป็นไปด้วยดี
และอบอุ่น 
๓. ร้อยละ  ๙๕  นักเรียนรู้จักตนเอง  ควบคุมตนเองได้              
มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)  ซึ่งเป็นรากฐาน
ในการพัฒนาความเก่ง ( IQ)  คุณธรรมจริยธรรม (MQ)  
และความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรค (AQ) 
๔.  ร้อยละ  ๙๕  นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน 
๕.  ร้อยละ  ๑๐๐  ผู ้เกี ่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนอย่างเข้มแข็ง  จริงจัง  ด้วยความเสียสละ  
เอาใจใส่ 

เยี่ยมบ้านนักเรียน 
ประเมินพฤติกรรม 
สัมภาษณ์นักเรียน 
การสังเกต 
การเข้าร่วมกิจกรรม    
ของนักเรียน 
โฮมรูม 
 

บันทึกการเยี่ยม    
บ้านนักเรียน 
แบบประเมิน      
พฤติกรรม 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกต 
บันทึกการเข้าร่วม   
กิจกรรม 
แบบบันทึกโฮมรูม 

 
 



๕๖ 
 

 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
๗.๑  นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง  และแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 
๗.๒  นักเรียนมีการพัฒนาตนเอง  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้เป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมตาม

ลักษณะอันพึงประสงค ์
๗.๓  ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ 
 

 
 

 
 

ลงชื่อ............................................ ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ 
                   ( นางสาวรัชรนิ  พุ่มพวง ) 
                 ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ 

 
 
 

                                          ลงชื่อ.............................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
                      ( นายดำรง ศรพรม ) 
           ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

 

ประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 

๑. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานระบบดูแลช่วย 
เหลือนักเรียน 
 
 
 
 
 

2,๐๐๐.- - - 2,๐๐๐.- 

 รวม (สองพันบาทถ้วน) 2,๐๐๐.- 
 



๕๘ 
 

โครงการ   สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
กลยุทธ์โรงเรียนที ่๔ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนปลอดภัยทุกรูปแบบ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรัชริน พุ่มพ่วง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖5 – 30 กันยายน ๒๕๖6 
  
 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งด้านการสื่อสารเทคโนโลยีต่าง  ๆ ซึ่งนอกจาก             
จะส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวก ในเชิงลบก็มีปรากฏการณ์เช่นกัน เป็นต้นว่า ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหา
การแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ ปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์ ความวิตก
กังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออื่น ๆ ภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน 
นักศึกษา ให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกคน โดยเฉพาะ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครู อาจารย์เป็นหลักสำคัญในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม 
 การพัฒนานักเรียน ให้เป็นบุคคลที ่มีคุณภาพทั ้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้
ความสามารถและมีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทาง
การศึกษาที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้
เป็นคนดี  คนเก่ง  มีความสุข นอกจากดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ได้รับกระบวนการเรียนรู้
แล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม  เป็นปัญหาสังคมที่
ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง 

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม  ได้ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขมา
อย่างต่อเนื่อง โดยใช้แนวคิดและหลักการของ “๔ ประสาน ๒ ค้ำ” ซึ่ง ๔ ประสาน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้แทนครู/อาจารย์ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน/นักศึกษา และส่วนของ ๒ ค้ำ เดิมเป็นผู้แทนชุมชนแต่
พื้นที่เสี่ยงเพิ่มมากขึ้น จึงได้กำหนดใหม่เพื่อให้มีบุคลากรสำคัญที่ จะเข้ามาช่วยสถานศึกษาในการดำเนินงาน
สถานศึกษาสีขาว ได้แก่ ตำรวจและพระสงฆ์ ซึ่งอยู่ในบริเวณท้องถิ่นและชุมชน ทั้งนี้เพื่อช่วยสถานศึกษาให้มี
มาตรการป้องกันและการป้องปรามติดตามผู้จำหน่ายและผู้เสพและมาตรการความปลอดภัย เป็นการเพ่ิม
ความมั่นใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาสีขาวในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดและแหล่งอบายมุขรอบ
สถานศึกษา  ดังนั้นเพื่อให้โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม  มีระบบการป้องกันที่เข้มแข็งและยั่งยืนจึงมีการ
ดำเนินงาน ๕ มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการ



๕๙ 
 

บริหารจัดการ และกลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่  คือ ต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องมีระบบข้อมูล                   
ต้องมีเครือข่ายและ ๒  ไม่ คือ ไม่ปกปิดข้อมูล ไม่ไล่ออก เป็นแนวทางการดำเนินงาน 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

2.1 ผู้เรียนป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
2.2 ลดปัญหาผู ้เร ียนจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอก

สถานศึกษา 
2.3 ผู้เรียนสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอก

สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
2.4 สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ในทุกพ้ืนที่ 
 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑  ด้านปริมาณ 

3.1.1  ร้อยละ  ๙๕  ผู้เรียนป้องกันตนเองจากยาเสพติดให้โทษและอบายมุขในสถานศึกษา 
3.1.2  ร้อยละ  ๙๕  ผู้เรียนลดปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
3.1.3  ร้อยละ  ๙๕  ผู้เรียนสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา 

เสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
3.1.4 ร้อยละ ๑๐๐  ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงาน 

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข  ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
๓.๒  ด้านคุณภาพ 

๓.๒.๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี  มีภูมิคุ้มกันทางจิตที่ดี มีทักษะการดำรงชีวิตไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดและ 
อบายมุข มีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 

๓.๒.๒  ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน มีมีจิตสำนึกร่วมกันในการดูแลกลุ่มเสี่ยง 
 กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข 

๓.๒.๓  โรงเรียนได้รับการประเมินให้เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
 ๔.๑  กิจกรรมตามโครงการ 
 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
๑.๑  กิจกรรมด้านการป้อมปรามและแก้ปัญหาการติดสารเสพติดและอบายมุข                    
ในสถานศึกษา 
๑.๒  กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสื่อลามกอนาจารในสถานศึกษา 
๑.๓  กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถานศึกษา 
๑.๔ กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา   
๑.๕ กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

กิจการนักเรียน 
 

 
๔.๒  ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม 
 

กำหนดเวลา 
 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P : Plan) 
๑. ประชุมวางแผน  กำหนดกิจกรรมตามโครงการ 
๒.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

 
กันยายน  ๒๕๖๕ 
ตุลาคม  ๒๕๖๕ 

 
กิจการนักเรียน 

ขั้นดำเนินการ (D : Do) 
๑. ดำเนินงานตามโครงการดังนี้ 
๑.๑ กิจกรรมด้านการป้อมปรามและแก้ปัญหาการติด
สารเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาได้แก่ 
              -  กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
     -  เพ่ือนที่ปรึกษา YC 
               - จัดรายการออกเสียงตามสาย 
 - กิจกรรมรณรงค ์ต ้านยาเสพต ิดและ
อบายมุขในสถานศึกษา 
 - กิจกรรมให้ความรู้การป้องกันยาเสพติด 
โทษทางกฎหมาย     
 - กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำ 
 - กิจกรรมธนาคารความดี 

 
 

ตุลาคม  ๒๕๖๕- 
กันยายน  ๒๕๖๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
น.ส.รัชริน  พุ่มพวง 
นายนัฐวุฒิ  เมฆเลื่อน 

ครูที่ปรึกษา 
น.ส.จิรฌา   โชติปิยวานิช 
น.ส.รัชริน  พุ่มพวง 
 
นายนัฐวุฒิ  เมฆเลื่อน 
 
 
 
 
นายศรัณย์  โชคลาภ 
 



๖๑ 
 

 - กิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด   
 - กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
 - กิจกรรม  X – ray  คัดกรองนักเร ียน
ด้านการใช้สารเสพติด(ตรวจปัสสาวะ) 
 - กิจกรรมเสมารักษ์ 
 - กิจกรรมจิตสังคมบำบัดและฟ้ืนฟู 
๑.๒  กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสื่อ
ลามกอนาจารในสถานศึกษา 
๑.๓  กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
พนันในสถานศึกษา 
๑.๔ กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาทะเลาะ
วิวาทในสถานศึกษา 
๑.๕ กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์     
ขั้นประเมินผล (C : Check) 
๑.  จัดทำเครื่องมือประเมินผล 
๒.  เก็บรวบรวมข้อมูลในทุกกิจกรรมดำเนินการ 
๓.  วิเคราะห์ข้อมูล 
๔.  สรุปผลข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม  ๒๕๖๕- 
กันยายน  ๒๕๖๖ 

 
 
 
 
 
 

ตุลาคม  ๒๕๖๕- 
กันยายน  ๒๕๖๖ 

 

นายวีระชัย  อุไรรางกูล 
 
นายนัฐวุฒิ  เมฆเลื่อน 
 
 
นายศรัณย์  โชคลาภ 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวรัชริน  พุ่มพวง 
นายนัฐวุฒิ  เมฆเลื่อน 
 
นางสาวรัชริน  พุ่มพวง 
นายนัฐวุฒิ  เมฆเลื่อน 
 
 
 

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ (A : Action) 
๑. สรุปข้อมูลที่ได้รับมาเป็นรูปเล่มเพ่ือใช้วางแผน
พัฒนาและรายงานตามลำดับ 
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน 

 
กันยายน  ๒๕๖๖ 

 

 
นางสาวรัชริน  พุ่มพวง 
กิจการนักเรียน 
 

 
5. งบประมาณที่ใช้  อุดหนุนรายหัว  4,0๐๐ บาท 

ที ่ กิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

รวม ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้ 
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าคร ุ
ภัณฑ์ 

๑. ๑.๑  กิจกรรมด้านการป้อมปรามและแก้ปัญหาการ
ติดสารเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
๑.๒  กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสื่อ
ลามกอนาจารในสถานศึกษา 

- - 4,0๐๐- - 4,0๐๐.- 



๖๒ 
 

๑.๓  กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
พนันในสถานศึกษา 
๑.๔ กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา   
๑.๕ กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

 รวม 4,0๐๐.- 

 
๖. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑.  ร้อยละ  ๙๕  ผู้เรียนป้องกันตนเอง
จากยาเสพติดให้โทษและอบายมุขใน
สถานศึกษา 
๒.  ร้อยละ  ๙๕  ผู้เรียนลดปญัหายา
เสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา 
๓. ร้อยละ  ๙๕  ผู้เรียนสนับสนุนและ
ส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอก
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
๔.  ร้อยละ ๑๐๐  ผู้บริหารโรงเรียน ครู 
ผู้ปกครอง ชุมชน สนับสนุนและส่งเสริม
การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและ อบายมุข  ให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน 

สำรวจความคิดเห็น 
 
 

สำรวจความคิดเห็น 

 
 

สำรวจความคิดเห็น 
 
 
 

สำรวจความคิดเห็น 

แบบสำรวจความคิดเห็น 
 
 

แบบสำรวจความคิดเห็น 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น 
 
 
 

แบบสำรวจความคิดเห็น 
 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๗.๑  ผู้เรียนป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
๗.๒  ลดปัญหาผู้เรียนจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและ 

นอกสถานศึกษา 
๗.๓  ผู้เรียนสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอก 

สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
๗.๔  สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ในทุกพ้ืนที่ 



๖๓ 
 

 

 
 

ลงชื่อ............................................ ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ 
                   ( นางสาวรัชรนิ  พุ่มพวง ) 
                 ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ 

 
 
 

                                          ลงชื่อ.............................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
                      ( นายดำรง ศรพรม ) 
           ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๔ 
 

ประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 

๑. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการ 
 
 
 
 
 
 

4,0๐๐.- - - 4,0๐๐.- 

รวม (ส่ีพันบาทถ้วน) 4,0๐๐.- 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 

 

โครงการ   ส่งเสริมการอ่านเพื่ออนาคต สร้างห้องสมุดใหมี้ชีวิตชีวาอย่างสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์โรงเรียนที ่๓ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศรัณย์  โชคลาภ, นางสาวไอยลดา พลเยี่ยม 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖5 – 30 มิถุนายน 2566 
  
 
 
1. หลักการและเหตุผล  

ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้เสมือนคลังความรู้ของโรงเรียน การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้                 
การจัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดนิสัยรักการอ่าน ปลูกสร้างความรู้ความสามารถ รู้จักคิด และ
พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการ มีสุนทรียภาพ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ ซึ่งสามารถนำมา
พัฒนาตนเองและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์อันเป็นพ้ืนฐานในการสร้างนิสัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต                  
จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการนี้ 
 
2. วัตถุประสงค์      

2.1   เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนมีแหล่งเรียนรู้สำหรับการค้นคว้าและสืบค้น 
2.2   เพ่ือให้ผู้เรียนมีสภาพแวดล้อมของสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๒.๓   เพ่ือให้ผู้เรียนมีหนังสืออ่านนอกเวลาที่หลากหลาย 
2.๔   เพ่ือพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์ในทุก ๆ ด้านแก่ผู้เรียน 
๒.๕   เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมและได้รับแรงบันดาลใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมาย ด้านปริมาณ        
 ๓.๑.๑ นักเรียนร้อยละ 80 มีแหล่งเรียนรู้สำหรับการค้นคว้าและสืบค้น 

๓.๑.๒ นักเรียนร้อยละ 80 มีแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ 
 

3.2 เป้าหมาย ด้านคุณภาพ 
๓.๒.๑ ผู้เรียนเกิดนิสัยรักการอ่าน 
๓.๒.๒ ผู้เรียนมีคุณภาพด้านทักษะการอ่าน 
๓ .๒ .๓  ผู้ เรี ยนมีทั กษะการ เรี ยนรู้ ด้ วยตน เองและปรับ ตั ว ให้ ทั น ต่ อการเปลี่ ยนแปลง                             

ของสังคมปัจจุบัน 

 



๖๖ 

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรม จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์จัดทำสื่อ

ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการอ่าน 
1 .1 จั ด ป ระชุ ม ค ณ ะก ร รม ก ารแ ล ะ
ผู้เกี่ยวข้อง วางแผนการดำเนินงาน 
1.2 มอบหมายงานตามภ าระงานแก่
ผู้เกี่ยวข้อง 
1.3 แต่งตั้งกรรมการ 
1.4 สืบราคาวัสดุที่จะจัดซื้อ 
1.5 ดำเนินการจัดซื้อตามรายการที่เสนอ 
1.6 ประเมินผลกิจกรรม 
1.7 สรุป และรายงานผลต่ อผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา 

มกราคม 2566 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

2. กิจกรรม ยุวบรรณารักษ์ 
2.1 จั ด ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร รม ก า ร แ ล ะ
ผู้เกี่ยวข้อง วางแผนการดำเนินงาน 
2.2 มอบหมายงานตามภ าระงานแก่
ผู้เกี่ยวข้อง 
2.3 แต่งตั้งกรรมการ 
2.4 สืบราคาวัสดุที่จะจัดซ้ือ 
2.5 ดำเนินการจัดซื้อตามรายการที่เสนอ 
2.6 ประเมินผลกิจกรรม 
2.7 สรุป และรายงานผลต่ อผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา 

มกราคม 2566 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๗ 

5. งบประมาณที่ใช้ 

 ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว งบประมาณท้ังสิ้น 1,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ที ่ กิจกรรม  
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ ค่า

ครุภัณฑ์ 
1. กิจกรรม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำ

สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการอ่าน 
1.1 ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการอ่าน 

   
 

1,000.- 

  

      1,000.- 
2. กิจกรรม ยุวบรรณารักษ์ 

2.1 ค่าจ้างวิทยากรอบรมให้ความรู้
แก่ยุวบรรณารักษ์ 
๒.๒ จัดทำป้ายบุคลากรห้องสมุด 

 
 
 
 

  
 

  

  

 

    
รวม (สามพันบาทถ้วน) 1,000.- 

 

6. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนมีความพึงพอใจ                
ในการเข้าใช้ห้องสมุด 
2. ห้องสมุดมียุวบรรณารักษ์                            
ในการดำเนินกิจกรรมของห้องสมุด 
3. ห้องสมุดมีอุปกรณ์ในการให้บริการ
ยืม – คืนหนังสือ  
4. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน
เพ่ืออนาคต 
5. ห้องสมุดมีหนังสือ สิ่งพิมพ์ และ
วารสารไว้บริการนักเรียน 

1. สำรวจความพึงพอใจ                  
การเข้าใช้ห้องสมุด 
2. ประเมินการจัดกิจกรรม 
3. สำรวจการให้บริการยืม-คืน                     
หนงัสือ 
4. สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
5. การสำรวจความพึงพอใจของ 
การใช้บริการหนังสือ สิ่งพิมพ์และ
วารสารใหม่ 
 

1. แบบสรุปสถิตการเข้าใช้
บริการห้องสมุด 
2. แบบประเมินการจัดกิจกรรม 
3. แบบสำรวจการยืม – คืน 
หนังสือ 
4. แบบสังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม 
5. แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของการใช้บริการหนังสือ 
สิ่งพิมพ์ และวารสารใหม่ 

 
 
 
 



๖๘ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1   ผู้เรียนเรียนมีแหลง่เรียนรู้สำหรับการค้นคว้าและสืบค้น 
     7.2   ผู้เรียนมีสภาพแวดล้อมของสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 7.๓   ผู้เรียนมีหนังสืออ่านนอกเวลาที่หลากหลาย 
     7.๔   ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์ในทุก ๆ ด้านแก่ผู้เรียน 
     7.๕   ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมและได้รับแรงบันดาลใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 
 
                                           ลงชื่อ................................................ ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ 
                                                      ( นายศรัณย์ โชคลาภ ) 

                               ตำแหน่ง ครู 
  
 
 
                                                      ลงชื่อ.................................................. ผู้อนมุัติโครงการ 

                                       ( นายดำรง ศรพรม ) 
              ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๖๙ 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่ออนาคต  
สร้างห้องสมุดใหมี้ชีวิตชีวาอย่างสร้างสรรค์ 

 
ที ่ รายการ หน่วย ราคา/หน่วย จำนวนเงิน 
1. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

ส่งเสริมการอ่าน 
 
 
 
 
  
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 
 

1,000.-  1,000.- 

รวม (ห้าพันบาทถ้วน) 3,000.- 
 



๗๐ 

 

 
โครงการ   ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
กลยุทธ์โรงเรียนที ่๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศรัณย์ โชคลาภ, นางทองใบ ป้อมเสน    
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖5 – 30 กันยายน ๒๕66 
  
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
             การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง 
จากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่าง ๆ อย่างสมดุล มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่างๆตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ จาก
ประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน  
         การศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ไทยเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สำคัญซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน
ได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองทาให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  เพราะการนำนักเรียนไปทัศนศึกษาถือว่าเป็น
วิธีการที่ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์
ด้านสังคมและด้านปัญญา อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนได้รับการศึกษาทั้ง 8 กลุ่มสาระ
แบบบูรณาการจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเพ่ิมพูนและส่งเสริมสมรรถภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา ฯ                        
๒ .๒  เพ่ื อ ให้ นั ก เรียนตระหนั กถึ งความสำคัญ ของโครงการทั ศนศึ กษ าแหล่ งเรียนรู้ /ทาง          

ประวัติศาสตร์ได ้

3.  เป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมาย ด้านปริมาณ 

๓.๑.๑ ร้อยละ 95  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน  70 คน 
๓.๑.๒ ร้อยละ 100 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ไทยได้ 
 
 
 
 
 



๗๑ 

 

3.2 เป้าหมาย ด้านคุณภาพ 
๓.๒.๑ นักเรียนทุกคนมีความรู้  ความเข้าใจ และนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทาง

ประวัติศาสตร์ไทยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
๓.๒.๒ นักเรียนประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมทุกคน 
๓.๒.๓ นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ไทยได้ 

 
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 

ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตรไ์ทย 

1.1 จัดประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง วาง
แผนการดำเนินงาน 
1.2 มอบหมายงานตามภาระงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
1.3 แต่งตั้งกรรมการ 
1.๔ อบรมให้ความรู้ และทักษะในด้านการเข้าชม
แหล่งเรียนรู้ 
1.๕ ติดต่อวิทยากรให้การอบรม 
1.๖ ดำเนินการจัดการตามแผนปฏิบัติของโครงการ  
1.๗ ประเมินผลกิจกรรม 
1.๘ สรุปและรายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

มกราคม 2566 – 
กันยายน 2566 

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
 
  

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 ใช้งบประมาณจากเงินพัฒนาคุณภาพผู้เรียน งบประมาณทั้งสิ้น  63,693  บาท โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
รวม ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

1. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 

 

- 
 

63,693.-   
 

- 
 

- 
 

63,693.-   

รวม 63,693.-   
 
 
 



๗๒ 

 

6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
2. บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ฯ 
3. บุคลากรและนักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจใน
ประวัติศาสตร์ไทย 

 

1. จากการตอบ
แบบสอบถาม 
2. จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
  

1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมิน
กิจกรรม 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นคุณค่าหวงแหนต่อประวัติศาสตร์ชาติไทย 
๗.2 นักเรียนนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ชาติไทย      

รู้จักการนำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และปลูกฝังส่งเสริมให้นักเรียนรัก
ชาติไทย เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ 

๗.3 การศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ไทยในครั้งซึ่งไปสอดคล้องตามหลักโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน  และโรงเรียนคุณธรรม ในหัวข้อ เอกลักษณ์ความเป็นไทย 

 
 

 
 
                                           ลงชื่อ................................................ ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ 
                                                      ( นายศรัณย์ โชคลาภ ) 

                               ตำแหน่ง ครู 
  
 
 
                                                      ลงชื่อ.................................................. ผู้อนมุัติโครงการ 

                                       ( นายดำรง ศรพรม ) 
              ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 

 
 
 



๗๓ 

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 

ที ่ รายการ หน่วย ราคา/หน่วย จำนวนเงิน 
1. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

 
  63,693.-   

รวม 63,693.-   
 
 
  
  
 
 

  
 

 
 

    
 
 
 
 



๗๔ 

 
 

โครงการ   ส่งเสริมสุขภาพ  (งานอนามัยโรงเรียน) 
กลยุทธ์โรงเรียนที ่4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนปลอดภัยทุกรูปแบบ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศรัณย์ โชคลาภ  
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖5 – 30 กันยายน ๒๕66 
  
 
 
1. หลักการและเหตุผล  
          สถานศึกษาจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการ
รักษาสุขภาพร่างกายของตนเองมีอนามัยสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัย และสุขภาพจิตที่ดีเพ่ือปลูกฝัง
ให้ผู้เรียนมีวินัยต่อตนเองที่รู้จักการรักษาความสะอาดของร่างกาย รู้จักการป้องกันโรคต่างๆรวมทั้งสิ่งที่
เป็นภัยต่อชีวิต ทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมตามวิถีระบอบประชาธิปไตย พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาในการบูรณาการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมี
ความสุข ส่งเสริมให้ชุมชนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกับสถานศึกษาเพ่ือสร้างสัมพันธ์ อันดี
ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ตามแนวการปฏิรูปการศึกษา 

 
2. วัตถุประสงค์      
      2.๑ เพ่ือให้ ผู้ เรียน ได้ ใช้ห้ องพยาบาลเมื่ อมีการเจ็บป่ วยได้ รับการรั กษาอย่างถูกต้อง                     
และใช้ห้องพยาบาลเป็นแหล่งเรียนรู้ในการบูรณาการการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มต่าง ๆ 
      ๒.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอนามัย สุขภาพร่างกายแข็งแรงตามหลักสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ    
      2.๓ เพ่ือให้ผู้ เรียนรู้จักการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในการร่วม               
กิจกรรมต่าง ๆ 
      2.๔ เพ่ือให้ชุมชนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในดูแลผู้เรียนเฝ้าระวังสิ่งที่เป็นภัยต่อผู้เรียน 
      2.๕ เพ่ือให้ผู้ เรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข  
 
 
 
 
 



๗๕ 

3. เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมาย ด้านปริมาณ        

3.1.1 ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับบริการในขอบข่ายงาน
กิจการนักเรียน 

3.1.2 ผู้เรียน ร้อยละ ๙๐ ได้ใช้ห้องพยาบาลเป็นแหล่งเรียนรู้  ประกอบการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มสาระต่าง ๆ 

3.1.3 ผู้ เรียน  ร้อยละ ๘๕ มีอนามัย สุขภาพร่างกายแข็งแรงตามหลักสุขบัญญัติ                         
๑๐ ประการ            

3.1.4 ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อ
เพ่ือนครู และผู้อ่ืน  

3.1.5 ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุขร้อยละ ๘๕  

3.1.6 ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ รู้จักดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
3.1.7 ผู้เรียน ร้อยละ ๙๕ ไม่เสพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมา 

หลีกเลี่ยงสภาวะทีเสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ ปัญหาทางเพศ   
3.1.8 ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อ่ืน                  

ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู และผู้อ่ืน และชอบมาโรงเรียน 
 

  3.2 เป้าหมาย ด้านคุณภาพ 
3.2.1 สถานศึกษามีห้องพยาบาลที่ถูกสุขลักษณะผู้เรียนสามารถใช้ห้องพยาบาลเมื่อมีการ

เจ็บป่วย  และเป็นแหล่งเรียนรู้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระต่าง ๆ  
3.2.2 ผู้เรียนมีอนามัย สุขภาพร่างกายแข็งแรงตามหลักสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ ผู้เรี ยนมี

สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู และผู้อื่น 
3.2.3 ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3.2.4 ผู้เรียนรู้จักดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออกกำลังกายสม่ำเสมอ มีน้ำหนัก ส่วนสูง และ

มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
3.2.5 ผู้เรียน ไม่เสพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมา หลีกเลี่ยง

สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย และอุบัติเหตุ รวมทั้งปัญหาทางเพศ 
3.2.6 ผู้เรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อ่ืนร่าเริงแจ่มใส                  

มีมนุษยส์ัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน คร ูและผู้อ่ืน และชอบมาโรงเรียน   
 
 
 
 

 



๗๖ 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก,  ต่อต้านยา
เสพติด, เด็กไทยฟันดี, คุ้มครองผู้บริโภค                                                                  
1 .1 จั ด ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
ผู้เกี่ยวข้อง วางแผนการดำเนินงาน 
1.2 มอบ หมายงานตามภ าระงานแก่
ผู้เกี่ยวข้อง 
1.3 แต่งตั้งกรรมการ 
1.4 สืบราคาวัสดุที่จะจัดซื้อ 
1.5 ดำเนินการจัดซื้อตามรายการที่เสนอ 
1.6 ประเมินผลกิจกรรม 
1.7 ส รุ ป และราย งาน ผลต่ อ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา 

มกราคม 2566 – 
กันยายน 2566 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2. กิจกรรม จัดอบรมเยาวชนสาธารณสุข อย.                                                               
2.1 จั ด ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
ผู้เกี่ยวข้อง วางแผนการดำเนินงาน 
2.2 มอบ หมายงานตามภ าระงานแก่
ผู้เกี่ยวข้อง 
2.3 แต่งตั้งกรรมการ 
2.4 สืบราคาวัสดุที่จะจัดซื้อ 
2.5 ดำเนินการจัดซื้อตามรายการที่เสนอ 
2.6 ประเมินผลกิจกรรม 
2.7 ส รุ ป และราย งาน ผลต่ อ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา 

กรกฎาคม 2566 – 
กันยายน 2566 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 

    4.1 กิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

๑. วันงดสูบบุหรี่โลก  ,  ต่อต้านยาเสพติด  , เด็กไทยฟันดี  ,  
คุ้มครองผู้บริโภค                                                                 
๒. จัดอบรมเยาวชนสาธารณสุข อย. 
๓. จัดให้ความรู้และแก้ไขภาวะโภชนาการ  จัดทำจุลสาร 
๔. ตรวจสุขภาพนักเรียน – ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๕. จัดอบรมผู้ประกอบการร้านค้าและเจ้าหน้าที่โรงอาหาร 
๖. ตรวจสอบสารปนเปื้อน 
๗. สำรวจ – ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงพ่นสารเคมีป้องกันยุง 
๘. สำรวจโรคธารสัซีเมียนักเรียน ม.๑ และโรคประจำตัวนร. 
๙. เสียงตามสาย 
๑0. กิจกรรม ออกกำลังกาย  
๑๑. จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ 
๑๒. เสริมสร้างสมรรถภาพนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำ ให้อยู่ใน
เกณฑ์ 
๑๓. รณรงค์การป้องกันโรคติดต่อต่างๆ                          
๑๔. ปรับปรุงห้องพยาบาล 
1๕. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 

นายศรัณย์   โชคลาภ 
 
คณะกรรมการอนามัย 
คณะกรรมการอนามัย 
คณะกรรมการอนามัย 
คณะกรรมการอนามัย 
น.ส.ธนาพร  ไล้ประเสริฐ 
คณะกรรมการอนามัย 
คณะกรรมการอนามัย       
น.ส.ธนาพร  ไล้ประเสริฐ 
คณะกรรมการอนามัย
คณะกรรมการอนามัย
คณะกรรมการอนามัย  
 

คณะกรรมการอนามัย                        
นายศรัณย์  โชคลาภ                  
นายศรัณย์  โชคลาภ 

-                                                                                                                                        

 

 

 

 

            

         

       

 

 

2,000.-             
2,000.- 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

4.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน 
๔.๒.๑ กิจกรรมจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
๑.  สำรวจยาและเวชภัณฑ์ที่ต้องการของนักเรียน 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบาง
เสด็จวิทยาคม 

 
ม.ค. ๖6 

 
นายศรัณย์   โชคลาภ 

ขั้นดำเนินการ 
๑.  ติดต่อจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 

 
ม.ค. ๖6 

 
นายศรัณย์   โชคลาภ 

ขั้นประเมินผล 
๑.  ประเมินจากการรักษาพยาบาลและการเข้ารับ
การรักษา 

 
ก.ย. ๖6 

 
นายศรัณย์   โชคลาภ 

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ 
๑. สรุปการดำเนินกิจกรรม 

 
ก.ย. ๖6 

 
นายศรัณย์  โชคลาภ 

 
๔.๒.๒  กิจกรรมจัดสัปดาห์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก , ต่อต้านยาเสพติด  ,  เด็กไทยฟันดี  ,  คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

กิจกรรม กำหนดระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
๑. ประชุมเพ่ือจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้ 

 
ก.ค. ๖6 

 
คณะกรรมการอนามัย 

ขั้นดำเนินการ 
๑.ดำเนินกิจกรรมตามกรอบภารกิจ 
- วันงดสูบบุหรี่โลก    
- ต่อต้านยาเสพติด    
- เด็กไทยฟันดี   
- คุ้มครองผู้บริโภค 

 
 

ก.ค. ๖6 
 
 

 

 
คณะกรรมการอนามัย 

ขั้นประเมินผล 
๑ .ประเมินจากการจัดกิจกรรม 

ก.ย. ๖6 คณะกรรมการอนามัย 

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ 
๑.สรุปการดำเนินกิจกรรม 

 
ก.ย.๖6 

 
คณะกรรมการอนามัย 

 
 
 
 
 



๗๙ 

๔.๒.๓  กิจกรรมจัดอบรมเยาวชนสาธารณสุข อย. 
กิจกรรม 

กำหนดระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
๑. ประชุมเพ่ือจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้ 

 
ธ.ค. ๖5 

คณะกรรมการอนามัย,
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล
บางเสด็จ 

ขั้นดำเนินการ 
๑. ดำเนินกิจกรรมตามกรอบภารกิจ 
 

 
ธ.ค. ๖5 

ขั้นประเมินผล 
๑. ประเมินจากการจัดกิจกรรม 

 
ธ.ค. ๖5 

คณะกรรมการอนามัย 
 

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ 
๑. สรุปการดำเนินกิจกรรม 

 
ธ.ค. ๖5 

 
คณะกรรมการอนามัย 

 
 ๔.๒.๔ กิจกรรม จัดให้ความรู้และแก้ไขภาวะโภชนาการ  จัดทำจุลสาร 

กิจกรรม กำหนดระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
๑.ประชุมเพ่ือจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้ 

 
พ.ค. ๖6 

 
คณะกรรมการอนามัย 

ขั้นดำเนินการ 
๑.ดำเนินกิจกรรมตามกรอบภารกิจ 
 

 
พ.ค. ๖6 

 
คณะกรรมการอนามัย 

ขั้นประเมินผล 
๑ .ประเมินจากการจัดกิจกรรม 

 
ก.ย. ๖6 

 
คณะกรรมการอนามัย 
 

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ 
๑.สรุปการดำเนินกิจกรรม 

 
ก.ย. ๖6 

 
คณะกรรมการอนามัย 

 
๔.๒.๕  กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน – ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กิจกรรม กำหนดระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
๑.ประชุมเพ่ือจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้ 

 
พ.ค.. ๖6 

 
คณะกรรมการอนามัย, 

ขั้นดำเนินการ 
๑.ดำเนินกิจกรรมตามกรอบภารกิจ 

 
พ.ค. ๖6 

 
คณะกรรมการอนามัย 

ขั้นประเมินผล 
๑ .ประเมินจากการจัดกิจกรรม 

 
ก.ย. ๖6 

 
คณะกรรมการอนามัย 

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ 
๑.สรุปการดำเนินกิจกรรม 

 
ก.ย. ๖6 

 
คณะกรรมการอนามัย 

 



๘๐ 

๔.๒.๖  กิจกรรมจัดอบรมผู้ประกอบการร้านค้าและเจ้าหน้าที่โรงอาหาร 
กิจกรรม กำหนดระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
๑.ประชุมเพ่ือจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้ 

 
ส.ค. ๖6 

 
คณะกรรมการอนามัย, 

ขั้นดำเนินการ 
๑.ดำเนินกิจกรรมตามกรอบภารกิจ 

 
ส.ค. ๖6 

 
คณะกรรมการอนามัย 

ขั้นประเมินผล 
๑ .ประเมินจากการจัดกิจกรรม 

 
ก.ย. ๖6 

 
คณะกรรมการอนามัย 

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ 
๑.สรุปการดำเนินกิจกรรม 

 
ก.ย. ๖6 

 
คณะกรรมการอนามัย 

 
๔.๒.๗ กิจกรรมตรวจสอบสารปนเปื้อน 

กิจกรรม กำหนดระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
๑.ประชุมเพ่ือจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้ 

 
ก.ค. ๖6 

 
น.ส.ธนาพร  ไล้ประเสริฐ 
 

ขั้นดำเนินการ 
๑.ดำเนินกิจกรรมตามกรอบภารกิจ 

 
ก.ค. ๖6 

 
น.ส.ธนาพร  ไล้ประเสริฐ 
 

ขั้นประเมินผล 
๑ .ประเมินจากการจัดกิจกรรม 

 
ก.ย. ๖6 

 
น.ส.ธนาพร  ไล้ประเสริฐ 
 

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ 
๑. สรุปการดำเนินกิจกรรม 

 
ก.ย. ๖6 

 
น.ส.ธนาพร  ไล้ประเสริฐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 

๔.๒.๘  กิจกรรมสำรวจ – ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงพ่นสารเคมีป้องกันยุง 
กิจกรรม กำหนดระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
๑. ประชุมเพ่ือจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้ 

 
พ.ค. ๖6 

 
คณะกรรมการอนามัย 

ขั้นดำเนินการ 
๑. ติดต่อเจ้าหน้าที่จาก อ.บ.ต. มาทำการฉีดพ่น 

 
พ.ค. ๖6 

 
คณะกรรมการอนามัย 

ขั้นประเมินผล 
๑. ประเมินจากการจัดกิจกรรม 

 
ก.ย. ๖6 

 
คณะกรรมการอนามัย 
 

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ 
๑. สรุปการดำเนินกิจกรรม 

 
ก.ย. ๖6 

 
คณะกรรมการอนามัย 

 
๔.๒.๙  กิจกรรมสำรวจโรคธาลัสซีเมีย นักเรียน ม.๑ และโรคประจำตัวนักเรียน 

กิจกรรม กำหนดระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
๑. ประชุมเพ่ือจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้ 

 
พ.ค. ๖6 

 
คณะกรรมการอนามัย 

ขั้นดำเนินการ 
๑. ดำเนินกิจกรรมตามกรอบภารกิจ 

 
พ.ค. ๖6 

 
คณะกรรมการอนามัย 

ขั้นประเมินผล 
๑. ประเมินจากการจัดกิจกรรม 

 
ก.ย. ๖6 

 
คณะกรรมการอนามัย 
 

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ 
๑. สรุปการดำเนินกิจกรรม 

 
ก.ย. ๖6 

 
คณะกรรมการอนามัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 

๔.๒.๑0  กิจกรรมเสียงตามสาย 
 

กิจกรรม กำหนดระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
๑. ประชุมเพ่ือจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้ 

 
ต.ค. ๖5 – ก.ย. ๖6 

 
นายนัฐวุฒิ   เมฆเลื่อน 
 

ขั้นดำเนินการ 
๑. ดำเนินกิจกรรมตามกรอบภารกิจ 

 
ต.ค. ๖5 – ก.ย. ๖6 

 
นายนัฐวุฒิ   เมฆเลื่อน 
 

ขั้นประเมินผล 
๑.ประเมินจากการจัดกิจกรรม 

 
ก.ย. ๖6 

 
นายนัฐวุฒิ   เมฆเลื่อน 
 

ขัน้ติดตาม ตรวจสอบ 
๑.สรุปการดำเนินกิจกรรม 

 
ก.ย. ๖6 

 
นายนัฐวุฒิ   เมฆเลื่อน 
 

 
๔.๒.๑๑  กิจกรรมการออกกำลังกาย 

กิจกรรม กำหนดระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
๑.ประชุมเพ่ือจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้ 

 
ต.ค. ๖5 – ก.ย. ๖6 

 
คณะกรรมการอนามัย 

ขั้นดำเนินการ 
๑.ดำเนินกิจกรรมตามกรอบภารกิจ 

 
ต.ค. ๖5 – ก.ย. ๖6 

 
คณะกรรมการอนามัย 

ขั้นประเมินผล 
๑.ประเมินจากการจัดกิจกรรม 

 
ก.ย. ๖6 

 
คณะกรรมการอนามัย 
 

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ 
๑.สรุปการดำเนินกิจกรรม 
 

 
ก.ย. ๖6 

 
คณะกรรมการอนามัย 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 

๔.๒.๑๒ กิจกรรมจัดป้ายนิเทศให้ความรู้ 
 

กิจกรรม กำหนดระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
๑.ประชุมเพ่ือจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้ 

 
ต.ค. ๖5– ก.ย. ๖6 

 
คณะกรรมการอนามัย 

ขั้นดำเนินการ 
๑.ดำเนินกิจกรรมตามกรอบภารกิจ 

 
ต.ค. ๖5 – ก.ย. 2566 

 
คณะกรรมการอนามัย 

ขั้นประเมินผล 
๑.ประเมินจากการจัดกิจกรรม 

 
ก.ย. ๖6 

 
คณะกรรมการอนามัย 
 

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ 
๑. สรุปการดำเนินกิจกรรม 

 
ก.ย. ๖6 

 
คณะกรรมการอนามัย 

 
๔.๒.๑๓  กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำให้อยู่ในเกณฑ์ 

 

กิจกรรม กำหนดระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
๑. ประชุมเพ่ือจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้ 

 
ต.ค. ๖5 – ก.ย. ๖6 

 
คณะกรรมการอนามัย 

ขั้นดำเนินการ 
๑. ดำเนินกิจกรรมตามกรอบภารกิจ 

 
ต.ค. ๖5 – ก.ย. ๖6 

 
คณะกรรมการอนามัย 

ขั้นประเมินผล 
๑. ประเมินจากการจัดกจิกรรม 

 
ก.ย. ๖6 

 
คณะกรรมการอนามัย 
 

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ 
๑. สรุปการดำเนินกิจกรรม 

 
ก.ย. ๖6 

 
คณะกรรมการอนามัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 

๔.๒.๑๔  กิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ 
 

กิจกรรม กำหนดระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
๑.ประชุมเพ่ือจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้ 

 
ต.ค. ๖5– ก.ย. ๖6 

 
คณะกรรมการอนามัย 

ขั้นดำเนินการ 
๑.ดำเนินกิจกรรมตามกรอบภารกิจ 

 
ต.ค. ๖5 – ก.ย. ๖6 

 
คณะกรรมการอนามัย 

ขัน้ประเมินผล 
๑.ประเมินจากการจัดกิจกรรม 

 
ก.ย. ๖6 

 
คณะกรรมการอนามัย 

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ 
๑.สรุปการดำเนินกิจกรรม 

 
ก.ย. ๖6 

 
คณะกรรมการอนามัย 

 
๔. กิจกรรมปรับปรุงห้องพยาบาล 

 

กิจกรรม กำหนดระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
๑. ประชุมเพ่ือจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้ 

 
ต.ค. ๖5– ก.ย. ๖6 

 
คณะกรรมการอนามัย 

ขั้นดำเนินการ 
๑. ดำเนินกิจกรรมตามกรอบภารกิจ 

 
ต.ค. 65 – ก.ย. ๖6 

 
คณะกรรมการอนามัย 

 
ขัน้ประเมินผล 
๑. ประเมินจากการจัดกิจกรรม 

 
 

ก.ย. ๖6 

 
 
คณะกรรมการอนามัย 
 

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ 
๑.สรุปการดำเนินกิจกรรม 

 
ก.ย. ๖6 

 
คณะกรรมการอนามัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 

5. งบประมาณที่ใช้  งบอุดหนุนรายหัว 4,000 บาท 
      
กิจกรรมตามโครงการ ข้อที่ ๑. วันงดสูบบุหรี่โลก,ต่อต้านยาเสพติด,เด็กไทยฟันดี,คุ้มครองผู้บริโภค                                                                  

   รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 

1 กระดาษวาดเขียน100ปอนด์A4  - - - - 
2 สีชอล์ค 50 ส ี - - - - 
3 กรรไกรซิกแซก carl คละลาย 1 อัน - - - - 
4 กระดาษสีโปสเตอร์ 2 หน้า - - - - 
5 กระดาษชาร์ดเทาขาว500g - - - - 
6 กระดาษแข็ง - - - - 
7 เทปโฟม 2หน้า 3 m 3 เมตร 1 ม้วน - - - - 

รวม - 
 
     กิจกรรมตามโครงการ ข้อที่ 14 ปรับปรุงพยาบาล 

   รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 

1. แฟ้มห่วง 1 นิ้ว A4  1  แฟ้ม  
 
 
 
๒,000.- 

- - - 
2. กล่องตั้งแฟ้มชนิดไม้ 2 ช่อง - - - 
3. ถุงขยะพลาสติกสีดำ ขนาด 40x60  3 แพ็ค - - - 
4. ไม้กวาดหยักไย่ - - - 
5. ใส้แฟ้มพลาสติก copy save A4 ตราช้าง 2อัน - - - 
6. น้ำยาถูพ้ืนวิชสีชมพู - - - 
7. ผงซักฟอก ขนาด3300กรัม - - - 
8. กระดาษถ่ายสี A4 80g คละสี - - - 
9. กาวน้ำหัวสักหลาดเล็ก - - - 

10. ผ้าขนหนูเช็ดตัว - - - 
รวม ๒,000.- 

 
 
 
 



๘๖ 

 กิจกรรมตามโครงการ ข้อที่ 15 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 

   รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 

1. คาลาไมม์  
 
 
 

๒,000.- 

   
2. ผ้าก๊อซ    
3. ผ้าก๊อซ 2x8    
4. สำลีก้อน    
5. เทปปิดแผล    
6. เบตาดีน    
7. ยาแก้ท้องเสีย    
8. แมสปิดปาก    
9. แอลกอฮอล์    

10. น้ำมันมวย    
รวม 2,000.- 

 
6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละ ๙๐  ของบุคลากรและนักเรียน
ของโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม                      
มีสุขภาพกายและจิตดี   
 

- ประเมินโครงการ/กิจกรรม 
- ประเมินความพึงพอใจการ
ดำเนินงานของโครงการ 
- ประเมินการใช้ห้องพยาบาล 
- การตรวจสุขภาพนักเรียน 
- ประเมินการตรวจสุขภาพด้วย
ตนเอง 
- ประเมินการทดสอบสมรรถภาพ   
- ประเมินการชั่งน้ำหนัก และวัด 
ส่วนสูง       

- แบบรายงานโครงการ 
- แบบประเมินโครงการ/
กิจกรรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ
การดำเนินงานของโครงการ 
- แบบบันทึกการใช้ห้อง
พยาบาล 
- แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ  
- แบบบันทึกการทดสอบ
สมรรถภาพ   
- แบบบันทึกการชั่งน้ำหนัก 
และวัด ส่วนสูง       

 
 
 
 
 



๘๗ 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    ๗.๑ มีห้องพยาบาลที่ถูกสุขลักษณะผู้เรียนสามารถใช้เมื่อมีการเจ็บป่วย และเป็นแหล่งเรียนรู้  
    ๗.๒ ผู้เรียนมีอนามัย สุขภาพร่างกายแข็งแรงตามหลักสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ    
    ๗.๓ ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู และผู้อ่ืน  
    ๗.๔ ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 

 
 

                                           ลงชื่อ................................................ ผู้เสนอ/รับผิดชอบ
โครงการ 

                                                      ( นายศรัณย์ โชคลาภ ) 
                               ตำแหน่ง ครู 

  
 
 
                                                      ลงชื่อ.................................................. ผู้อนมุัติโครงการ 

                                       ( นายดำรง ศรพรม ) 
              ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 

 
 



๘๘ 
 

 

 

โครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กลยุทธ์โรงเรียนที ่3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศรัณย์ โชคลาภ, นางทองใบ ป้อมเสน    
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖5 – 30 กันยายน ๒๕66 
  
 
 

๑.  หลักการและเหตุผล  
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสมศ .รอบสาม พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง เพ่ือให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชั้นเรียนและระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) เพ่ิมขึ้นในปีการศึกษา 2561 
รวมทั้งโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมได้ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการ
สื่อสร้างองค์ความรู้เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากสื่อ และจัดศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง  ๆ           
ทั้งในโรงเรียน ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ภายนอก เพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนัก เห็นคุณค่า มีความรู้ 
ความเข้าใจ และทักษะในการศึกษามีการเรียนรู้อย่างมีความสุขและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดนโยบายเร่ งรัด และต้องการพัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ มี
ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การเรียนรู้อย่างมีเหตุผล เป็นคนดี มีปัญญา สามารถพัฒนา
ตนเองไปในทิศทางที่พึงประสงค์ เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนสังคม และประเทศชาติกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาศักยภาพทางสังคมศึกษา เพ่ือที่จะปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและพัฒนาศักยภาพทางสังคมศึกษาของนักเรียนให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 
 

 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามสภาพจริงและนำประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนิน

ชีวิตประจำวัน 
๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการศึกษา 
๒.๓ เพ่ือให้มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียน 
๒.๔ เพ่ือให้เกิดทักษะในการเรียนรู้ และส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางสังคมศึกษา 
๒.๕ เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ในปีการศึกษา ๒๕65            

และ ๒๕66 
 

๓.  เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมาย ด้านปริมาณ   

๓.๑.๑ มีสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ร้อยละ ๙๐ ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อความ
ต้องการของนักเรียน 

๓.๑.๒ นักเรียนร้อยละ 95  มีความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้ และทักษะทางสังคมศึกษา 
๓.๑.๓ นักเรียนร้อยละ 95  ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะได้รับรางวัล 
3.๑.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (O-Net) เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕                    

ในปีการศึกษา ๒๕66 
3.2 เป้าหมาย ด้านคุณภาพ 

๓.๒.๑ มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน 
๓.๒.๒ นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ และทักษะทางสังคมศึกษา 
๓.๒.๓ นักเรียนที่เข้าแข่งขันทุกคนได้รับความรู้ ประสบการณ์และรางวัล 
3.๒.4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ในปีการศึกษา ๒๕66 

เพ่ิมข้ึน 
 
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรม พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

๑.1 จัดประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง 
วางแผนการดำเนินงาน 
๑.2 มอบหมายงานตามภาระงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
๑.3 แต่งตั้งกรรมการ 
1.4 สืบราคาวัสดุที่จะจัดซื้อ 
1.5 ดำเนินการจัดซื้อตามรายการที่เสนอ 
1.6 ประเมินผลกิจกรรม 
1.7 สรุปและรายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 

พฤศจิกายน 2565 – 
กันยายน 2566 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา 
 

 



๙๐ 
 

 

ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2. กิจกรรม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชน 

๒.1 จัดประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง 
วางแผนการดำเนินงาน 
๒.2 มอบหมายงานตามภาระงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
๒.3 แต่งตั้งกรรมการ 
๒.๔ ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และแหล่ง
เรียนรู้ชุมชน 
๒.๕  ติดต่อวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน 
๒.๖.  ติดต่อประสานงานกับแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
๒.๗ จัดนักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
๒.๘ ประเมินผลกิจกรรม 
๒.๙ สรุปและรายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 

มกราคม 2566 – 
กันยายน 2566 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา 
 

3. กิจกรรม แข่งขันทักษะทางสังคมศึกษา 
๓.1 จัดประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง 
วางแผนการดำเนินงาน 
๓.๒ คัดเลือกนักเรียนเพ่ือเป็นตัวแทนเข้าร่วมการ
แข่งขัน  
๓.๓. ดำเนินการทบทวนความรู้ให้แก่นักเรียนเพื่อ
เตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขัน 
๓.๔ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
๓.๕ ประเมินผลกิจกรรม 
 

พฤศจิกายน 2565 – 
กันยายน 2566 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา 
 

4. กิจกรรม มุมหนังสือเสริมประสบการณ์สังคม
ศึกษา 
๔.1 จัดประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง 
วางแผนการดำเนินงาน 
๔.๒ ขอรับบริจาคและจัดทำมุมหนังสือเสริม
ประสบการณ์สังคมศึกษา 
๔.๓ ประเมินผลกิจกรรม 
 

พฤศจิกายน 2565 – 
กันยายน 2566 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา 
 

 
 
 
 
 



๙๑ 
 

 

ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
5. กิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๕.1 จัดประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง 
วางแผนการดำเนินงาน 
๕.2 มอบหมายงานตามภาระงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
๕.3 แต่งตั้งกรรมการ 
๕.๔ จัดซื้อและจัดทำสื่อการสอน และเอกสาร
ประกอบการสอนเสริม 
๕.๕ นิเทศการสอน ประเมินผล 

 

พฤศจิกายน 2565 – 
กันยายน 2566 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา 

 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว งบประมาณทั้งสิ้น ๒,000 บาท โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม  
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
รวม ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

1. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
 
๗. 

กิจกรรม พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
กิจกรรม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
กิจกรรม แข่งขันทักษะทางสังคมศึกษา 
กิจกรรม มุมหนังสือเสริมประสบการณ์ 
สังคมศึกษา 
กิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม อาเซียนก้าวไกล 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

2,000.-   
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

๒,๐๐๐.-   
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

รวม (สองพันบาทถ้วน) ๒,000.-   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 
 

 

6. การวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

๑. นักเรียนมีสื่อการเรียนทันสมัยและเพียงพอต่อ
ความต้องการ 
๒.นักเรียนเกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่า
ความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ที่ศึกษา 
๓.นักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน 
๔. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-Net) ในปีการศึกษา ๒๕66 เพ่ิมข้ึน              

๑. จากแบบสอบถาม 
 
๒. จากการตอบ
แบบสอบถาม 
๓. การแข่งขัน 
๔. ผลคะแนน 

๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบสอบถาม 
๓. รายงานผลการแข่งขัน 
4. รายงานผลคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-Net) ในปีการศึกษา 
๒๕66 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        ๗.๑.นักเรียนได้รับความรู้จากสื่อการเรียนการสอนแหล่งเรียนรู้และมุมหนังสือเสริมประสบการณ์
สังคมศึกษา 
        ๗.๒. นักเรียนเกิดความตระหนัก เห็นคุณค่า และความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ชุมชน และร่วมมือกัน
อนุรักษ์ให้ดำรงอยู่สืบต่อไป 
        ๗.๓. นักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน 
        ๗.๔. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ในปีการศึกษา ๒๕66 เพ่ิมข้ึน        
 
 
 
 
 
 
 

                                           ลงชื่อ................................................ ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ 
                                                         ( นายศรัณย์ โชคลาภ ) 

                       ตำแหน่ง คร ู
  
 
 
                                               ลงชื่อ.................................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  ( นายดำรง ศรพรม ) 

                 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 
 

 
 



๙๓ 
 

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
ที ่ รายการ หน่วย ราคา/หน่วย จำนวนเงิน 
1. 
 
 
 
 
 

   
 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
 
 
 
 

1 ครั้ง ๒,๐๐๐.- ๒,๐๐๐.- 

รวม (สองพันบาทถ้วน) ๒,๐๐๐.- 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 
 

 

โครงการ   ส่งเสริมงานสวัสดิการและการบริการสถานศึกษา 
กลยุทธ์โรงเรียนที ่4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนปลอดภัยทุกรูปแบบ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางทองใบ ป้อมเสน, นายศรัณย์ โชคลาภ, นางสาวนวรัตน์ ประหยัดทรัพย์

นางสาวธนาพร ไล้ประเสริฐ  

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖5 – 30 กันยายน ๒๕66 
  
 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาถือเป็นกลยุทธ์       
ที่สำคัญข้อหนึ่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเพ่ือเป็นการพัฒนามาตรฐานการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐานในด้านการร่วมมือกันระหว่างบ้าน  องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ  เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู้
ในชุมชน  งานสวัสดิการเพ่ือบุคลากรและชุมชนจึงมีจึงมีบทบาทและเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนทั้งกลยุทธ์
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือเป็นแน วทาง            
ในการรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายนอกและภายใน 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือให้บุคลากรของโรงเรียน ได้รับการบริการและสร้างขวัญกำลังใจ 

2. เพ่ื อสร้างความเข้ าใจ อันดีต่ อกันระหว่างบุ คลากรใน โรงเรียนกับชุมชนและผู้ ปกครอง                               
ให้เกิดความร่วมมือ 
 ๓.  ให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียน บ้าน องค์กร ทางศาสนา 

 ๓.  เป้าหมาย 
  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

          ๑. ร้อยละปกรณ์  เครื่องใช้ให้ เหมาะสมกับกิจกรรมต่างของโรงเรียนเพ่ือบริการ แก่นักเรียน                  
ครบูุคลากรทางการศึกษา บ้าน ชุมชนและองค์ทางศาสนา รอ้ยละ  ๙๐ ของผู้ใช้บริการ 
         ๒. ให้การบริการสำหรับบุคลากรในและนอกสถานศึกษา อย่างทั่วถึงอย่างน้อยร้อยละ  ๙๐ 
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๙๕ 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    ๑. มีอุปกรณ์ เครื่องใช้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

      ๒. สามารถให้บริการทารงด้านอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ กับบุคลากรในและนอกสถานศึกษาตลอด                
ถึงหน่วยงานทางราชการอ่ืน ๆ และชุมชน ใกล้เคียง  

๔. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
       ๔.๑ กิจกรรมตามโครงการ 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

1. จ้ างเหมาทำอาหารสำหรั บ งาน
สวัสดิการ 

นางทองใบ ป้อมเสน                
นายศรัณย์   โชคลาภ 
 นางสาวนวรัตน์  ประหยัดทรัพย์                     
นางสาวธนาพร  ไล้ประเสร็ฐ   

2,000 บาท 

      ๔.๒  ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P : Plan) 
๑. ประชุมบุคลากรผู้รับผิดชอบ 
๒. ขออนุมัติโครงการ 

 
พ.ค. ๖๖ 
พ.ค. ๖๖ 

 
นางทองใบ  ป้อมเสน 
นายศรัณย์   โชคลาภ 

ขั้นดำเนินการ (D : Do) 
๑. ติดต่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
๒. ให้บริการการใช้อุปกรณ์กับบุคลากรต่าง ๆ 

 
มิ.ย. ๖๖ 
ก.ย. ๖๖ 

 
นางทองใบ  ป้อมเสน 
นายศรัณย์   โชคลาภ 

ขั้นประเมินผล (C : Check) 
    ติดตามการดำเนินงาน 

 
ก.ย. ๖๖ 

นางทองใบ  ป้อมเสน 
นายศรัณย์   โชคลาภ 

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ (A : Act) 
    สรุปการดำเนินกิจกรรม 

 
ก.ย. ๖๖ 

นางทองใบ  ป้อมเสน 
นายศรัณย์   โชคลาภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 
 

5. งบประมาณ งบอุดหนุนรายหัว 2,000 บาท 

กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานสวัสดิการ 

ที ่ รายการ 
ประเภทเงินงบประมาณ 

รวม 
อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 

๑. จ้างเหมาทำอาหาร 
 
 
 
 
 

2,000.- - - 2,000.- 

รวม   2,000.- 
 
6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
๑. มีเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องครัว 
๒. มีระบบการบริการที่เอ้ือต่อบุคลทั้งใน
และนอกสถานที่ 

๑. การสังเกต 
๒. การสอบถาม 
๓. การเข้าร่วมกิจกรรม 

๑. แบบสังเกต 
๒. แบบสัมภาษณ์ 
๓. แบบประเมินกิจกรรม 

 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑  โรงเรียนมีอุปกรณ์ เครื่องใช้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

 ๗.๒  บุคลากรนักเรียน มีอุปกรณ์สำหรับการทำกิจกรรมต่าง ๆ  ในสถานศึกษา 
 ๗.๓  โรงเรียนสามารถให้บริการชุมชนในด้านอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ 
 

 
 
                                           ลงชื่อ................................................ ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ 

                                                      ( นายศรัณย์ โชคลาภ ) 
                               ตำแหน่ง ครู 

  
 
 
                                                      ลงชื่อ.................................................. ผู้อนมุัติโครงการ 

                                       ( นายดำรง ศรพรม ) 
              ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 



๙๗ 

 

โครงการ   เบิ กจ่ ายค่ า เชื้ อ เพลิ ง  บำรุ ง ซ่ อมแซม ดู แลรักษา รับส่ งนั ก เรียน                 
และรถตู้ของโรงเรียน 

กลยุทธ์โรงเรียนที ่4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนปลอดภัยทุกรูปแบบ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศรัณย์ โชคลาภ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖5 – 30 กันยายน ๒๕66 
  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 

รถรับ-ส่งนักเรียนและรถตู้โรงเรียนเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยอำนวยความสะดวกและ                
ช่วยส่งเสริมของนักเรียน ครู และบุคลากรให้สามารถการดำเนินการได้อย่างราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพ 
ทั้งในด้านการติดต่อราชการและประสานงานกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือพานักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในโอกาสต่าง ๆ      
และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การรับส่งนักเรียนทั้งในตอนเช้าและหลังเลิกเรียน การพานักเรียน
ไปเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนและการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้        
รถรับ-ส่งนักเรียนและรถตู้ของโรงเรียนจึงมีการใช้งานอยู่สม่ำเสมอ ส่งผลทำให้ต้องมีการบำรุงซ่อมแซม
และดูแลรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัยต่อผู้รับบริการ ดังนั้น งานบริหารทั่วไปจึงได้ตระหนัก
ถึงความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากและได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพ่ือบำรุงซ่อมแซมและดูแลรักษาให้รถ
รับ-ส่งนักเรียนและรถตู้ของโรงเรียนมีสภาพพร้อมให้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้รับบริการและสามารถ
อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 

2. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือให้รถรับ-ส่งนักเรียนและรถตู้ของโรงเรียนได้รับการบำรุงซ่อมแซมและดูแลรักษา                  
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อนักเรียน  

๒.๒ เพ่ือให้รถรับ-ส่งนักเรียนและรถตู้ของโรงเรียนสามารถอำนวยความสะดวกในการจัดการ
เรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน 

 

 

 



๙๘ 

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

3.1 เชิงปริมาณ 
๓.๑.1 นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับบริการและการอำนวยความสะดวกจากรถรับ-ส่งนักเรียน                   

และรถตู้ของโรงเรียน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

๓.๒.1 นักเรียนได้รับความปลอดภัยและมีความพึงพอใจจากการรับบริการรถรับ-ส่งนักเรียน                  
และรถตู้ของโรงเรียน 
 

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรม เบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิงรถยนต์              
รับ-ส่งนักเรียนและรถตู้ของโรงเรียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1 .1 จั ด ป ระชุ ม ค ณ ะก ร รม ก ารแ ล ะ
ผู้เกี่ยวข้อง วางแผนการดำเนินงาน 
1.2 มอบหมายงานตามภ าระงานแก่
ผู้เกี่ยวข้อง 
1.3 แต่งตั้งกรรมการ 
1.4 สืบราคาวัสดุที่จะจัดซื้อ 
1.5 ดำเนินการจัดซื้อตามรายการที่เสนอ 
1.6 ประเมินผลกิจกรรม 
1.7 สรุป และรายงานผลต่ อผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา 

ตุลาคม 2565 - 
กันยายน 2566 

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

2. กิจกรรม บำรุงซ่อมแซมและดูแลรักษา 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
๒ .1 จั ด ป ระชุ ม ค ณ ะก ร รม ก ารแ ล ะ
ผู้เกี่ยวข้อง วางแผนการดำเนินงาน 
๒ .2 มอบหมายงานตามภาระงานแก่
ผู้เกี่ยวข้อง 
๒.3 แต่งตั้งกรรมการ 
๒.4 สืบราคาวัสดุที่จะจัดซื้อ 
๒.5 ดำเนินการจัดซื้อตามรายการที่เสนอ 
 
๒.6 ประเมินผลกิจกรรม 

ธันวาคม 2565 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 



๙๙ 

๒ .7 สรุปและรายงานผลต่ อผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา 

3. กิจกรรมต่อประกันรถยนต์ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
๓ .1 จั ด ป ระชุ ม ค ณ ะก ร รม ก ารแ ล ะ
ผู้เกี่ยวข้อง วางแผนการดำเนินงาน 
๓ .2 มอบหมายงานตามภาระงานแก่
ผู้เกี่ยวข้อง 
๓.3 แต่งตั้งกรรมการ 
๓.4 สืบราคาวัสดุที่จะจัดซื้อ 
๓.5 ดำเนินการจัดซื้อตามรายการที่เสนอ 
๓.6 ประเมินผลกิจกรรม 
๓ .7 สรุปและรายงานผลต่ อผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา 

ธันวาคม 2565 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 

5. งบประมาณที่ใช้ 

 ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว งบประมาณทั้งสิ้น 118,000 บาท โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 

ที ่ กิจกรรม  
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ ค่า

ครุภัณฑ์ 
1. กิจกรรม เบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง

ยนต์รถรับ-ส่งนักเรียนและรถตู้
ของโรงเรียน 
1.1 ค่าเชื้อเพลงิรถยนต์ทะเบียน  
40-0163 
1.2 ค่าเซื้อเพลิงรถยนต์ทะเบียน  
นข-2093 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

108,000.- 

 
 
- 

 
 

108,000.- 

 
2. 

 
กิจกรรม บำรุงซ่อมแซมและ
ดูแลรักษา 
 

 
 

10,000.- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

10,000.- 

รวม (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 118,000.- 
 



๑๐๐ 

6. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. รถรับ-ส่งนักเรียนและรถตู้ของโรงเรียนมีสภาพ
พร้อมใช้งานและปลอดภัย   
๒. รถรับ-ส่งนักเรียนและรถตู้ของโรงเรียนสามารถ
อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน 

1. ประเมินกิจกรรม 
2. การสำรวจ 
3. ประเมินความพึงพอใจ 

 

๑. แบบประเมิน
กิจกรรม 

๒. แบบประเมิน                
ความพึงพอใจ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.๑ รถรับ-ส่งนักเรียนและรถตู้ของโรงเรียนมีสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัย   

7.๒ รถรับ-ส่งนักเรียนและรถตู้ของโรงเรียนสามารถอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้                        
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน 

7.๓ นักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้บริการรถรับ-ส่งนักเรียนและรถตู้ของโรงเรียน 

 
 

 
 
                                           ลงชื่อ................................................ ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ 

                                                      ( นายศรัณย์ โชคลาภ ) 
                        ตำแหน่ง คร ู

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

                                       ( นายดำรง ศรพรม ) 
              ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 

 
 

 
 



๑๐๑ 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง  
บำรุง ซ่อมแซม ดูแลรักษา รับส่งนักเรียนและรถตู้ของโรงเรียน 

 
ที ่ รายการ หน่วย ราคา/หน่วย จำนวนเงิน 
1. ค่าเชื้อเพลิงรถยนต์  

 
 
 

12 เดือน   108,000.- 
 
 

2. ค่าบำรุง ซ่อมแซม และรักษา 1 ปี  10,000.- 

รวม (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 118,000.- 
 
 



๑๐๒ 

 

โครงการ   โรงเรียนวิถีพุทธ คุณธรรม 
กลยุทธ์โรงเรียนที ่๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศรัณย์ โชคลาภ, นางทองใบ ป้อมเสน    
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖5 – 30 กันยายน ๒๕66 
  
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทย ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและวัด       
เป็นศาสนสถานที่ใช้ในการทำกิจกรรมของทางศาสนาและชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกฝนให้คนประพฤติ 
ปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของความดี การฝึกฝน รับรู้และเข้าใจในเรื่องของการดำเนินชีวิตตามวิถีพุทธ เป็นสิ่งที่
ช่วยให้ศาสนาสามารถดำรงสืบทอดต่อไปได้ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมมองเห็นความสำคัญของการนำศาสนา 
เข้ามาช่วยส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้รู้จักหลักการปฏิบัติตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือหวังผลว่า  “เด็กที่ดีใน
วันนี้ คือผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในวันหน้า” และสามารถนำเอาหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ในการดำรงชีวิต ทำให้เกิดความร่มเย็นทั้งกาย และใจตลอดไปอย่างยั่งยืน 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือปลูกฝังส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม 
 2.2  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับวัดและชุมชน 
 2.3  เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เข้าใจธรรมะ  รู้จักการปฏิบัติตามหลักธรรมดำเนิน
ชีวิตตามวิถีพุทธ 
 2.4  มีสื่อการเรียน การสอนที่ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน  

3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
- ร้อยละ 95  ของนักเรียนได้เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
- ร้อยละ 100 ของบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา 

3.2 ด้านคุณภาพ 
- นักเรียนทุกคนมีความรู้  ความเข้าใจ และปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา 
- นักเรียนประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมทุกคน 
- มีสื่อการเรียน การสอนที่ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน 

 
 



๑๐๓ 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
 ๔.๑ กิจกรรมตามโครงการ 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ ๑  เข้าค่ายคุณธรรม  จริยธรรม 
กิจกรรมที่ ๒  ธรรมก้าวหน้า ศีล 5 ประจำใจ 
กิจกรรมที่ ๓  สอบธรรมะสนามหลวง 
กิจกรรมที่ 4  วันธรรมสวนะกายใจสดใสไหว้พระทำบุญ
กิจกรรมที่ ๕  ใฝ่รู้ใฝ่เรียนธรรมศึกษา 
กิจกรรมที่ 6 โรงเรียนคุณธรรม 
กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมคนดีตามอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ 

นางทองใบ ป้อมเสน, 
นายศรัณย ์โชคลาภ 

 

10,000.- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

  

๔.๒ ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม  
กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P : Plan) 
1. แต่งตั้งคณะทำงาน    
2. ประชุมคณะทำงาน  วางแผนและดำเนินการจัด 
    กิจกรรม   

 
พ.ค. ๖๖ 
มิ.ย. ๖๖ 

 
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 

ขั้นดำเนินการ (D : Do) 
1. อบรมให้ความรู้ และทักษะในด้านการปฏิบัติธรรม 
2. ติดต่อวิทยากรให้การอบรม 
3. ดำเนินการจัดการเข้าค่ายคุณธรรม  จริยธรรม              

 
มิ.ย. ๖๖ 

 
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
นางทองใบ   ป้อมเสน 

ขั้นประเมินผล (C : Check) 
1. จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. จากการตอบแบบสอบถาม 
3. สรุปการดำเนินกิจกรรม 

 
ก.ค. ๖๖ 

 
นางทองใบ   ป้อมเสน 

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ (A : Action) 
นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม 
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

 
ก.ย. ๖๖ 

 
นางทองใบ   ป้อมเสน 

 
 
 



๑๐๔ 

กิจกรรมที่ ๒  ธรรมก้าวหน้า ศีล ๕ ประจำใจ 
กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P : Plan) 
1. แต่งตั้งคณะทำงาน    
2. ประชุมคณะทำงาน  วางแผนและดำเนินการจัด 
    กิจกรรม   

 
พ.ค. ๖๖ 
มิ.ย. ๖๖ 

 
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 

ขั้นดำเนินการ(D : Do) 
1. ดำเนินการสอบธรรมก้าวหน้า 

 
ก.ค.- ก.ย. 6๖ 

 
นายศรัณย์  โชคลาภ 

ขั้นประเมินผล (C : Check) 
1. จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. จากการตอบแบบสอบถาม 
3. สรุปการดำเนินกิจกรรม 

 
ก.ย. 6๖ 

 
นายศรัณย์  โชคลาภ 

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ (A : Action) 
นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม 
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

 
ก.ย. 6๖ 

 
นายศรัณย์  โชคลาภ 

กิจกรรมที่ ๓  สอบธรรมะสนามหลวง 
กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P : Plan) 
1. แต่งตั้งคณะทำงาน    
2. ประชุมคณะทำงาน  วางแผนและดำเนินการจัด 
    กิจกรรม   

 
พ.ค. ๖๖ 
มิ.ย. ๖๖ 

 
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 

ขั้นดำเนินการ(D : Do) 
1. ดำเนินการสอบธรรมะสนามหลวง 

 
ก.ค.- ก.ย. ๖๖ 

 
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 

ขั้นประเมินผล (C : Check) 
1. จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. จากการตอบแบบสอบถาม 
3. สรุปการดำเนินกิจกรรม 

 
ก.ย. ๖๖ 

 
นางทองใบ   ป้อมเสน 
 
 

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ (A : Action) 
นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม 
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

 
ก.ย. ๖๖ 

 
นางทองใบ   ป้อมเสน 

 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 

กิจกรรมที่ 4  วันธรรมสวนะกายใจสดใสไหว้พระทำบุญ 
กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P : Plan) 
1. แต่งตั้งคณะทำงาน    
2. ประชุมคณะทำงาน วางแผนและดำเนินการจัด 
    กิจกรรม   

 
พ.ย. ๖5 
พ.ย. ๖5 

 
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 

ขั้นดำเนินการ (D : Do) 
1. ดำเนินการกิจกรรมวันธรรมสวนะกายใจสดใสไหว้
พระทำบุญ              

 
ตลอดปี 

 
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
 

ขั้นประเมินผล (C : Check) 
1. จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. จากการตอบแบบสอบถาม 
3. สรุปการดำเนินกิจกรรม 

 
ก.ย. ๖6 
ก.ย. ๖6 
ก.ย. ๖6 

 
นายศรณัย์  โชคลาภ 

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ (A : Action) 
นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม 
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

 
ก.ย. ๖6 

 
นายศรัณย์ โชคลาภ 
 

 
กิจกรรมที่ ๕  ใฝ่รู้ใฝ่เรียนธรรมศึกษา 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ (P : Plan) 
1. แต่งตัง้คณะทำงาน    
2. ประชุมคณะทำงาน วางแผนและดำเนินการจัด 
    กิจกรรม   

 
พ.ย. ๖5 
พ.ย. ๖5 

 
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 

ขั้นดำเนินการ (D : Do) 
1. ดำเนินการเชิญพระวิทยากรมาให้ความรู้เพ่ิมเติม
ในการสอบ และจัดซื้อหนังสืออ่านประกอบ        

 
ตลอดปี 

 
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
 

ขั้นประเมินผล (C : Check) 
1. จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. จากการตอบแบบสอบถาม 
3. สรุปการดำเนินกิจกรรม 

 
ก.ย. ๖6 
ก.ย. ๖6 
ก.ย. ๖6 

 
นางทองใบ   ป้อมเสน 
นายศรัณย์      โชคลาภ 

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ (A : Action) 
นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม 
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

 
ก.ย. ๖6 

 
นางทองใบ   ป้อมเสน 
นายศรัณย์     โชคลาภ 

 

 



๑๐๖ 

กิจกรรมที่ 6  โรงเรียนคุณธรรม 
กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P : Plan) 
1. แต่งตั้งคณะทำงาน    
2. ประชุมคณะทำงาน  วางแผนและดำเนินการจัด 
    กิจกรรม   

 
ม.ค. ๖6 
ม.ค. ๖6 

 

 
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 

ขั้นดำเนินการ(D : Do) 
1. ดำเนินการโรงเรียนคุณธรรม 

 
ม.ค.- ก.ย. ๖6 

 
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 

ขั้นประเมินผล (C : Check) 
1. จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. จากการตอบแบบสอบถาม 
3. สรุปการดำเนินกจิกรรม 

 
ก.ย. ๖6 

 
นางทองใบ   ป้อมเสน 
นายศรัณย์     โชคลาภ 

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ (A : Action) 
นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม 
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

 
ก.ย. ๖6 

 
นางทองใบ   ป้อมเสน 

 
กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมคนดีตามอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ (P : Plan) 
1. แต่งตั้งคณะทำงาน    
2. ประชุมคณะทำงาน  วางแผนและดำเนินการจัด 
    กิจกรรม   

 
พ.ย. ๖5 
พ.ย. ๖5 

 

 
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 

ขั้นดำเนินการ(D : Do) 
1. ดำเนินการโรงเรียนคุณธรรม 

 
ธ.ค.6๕- ก.ย. ๖๖ 

 
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 

ขั้นประเมินผล (C : Check) 
1. จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. จากการตอบแบบสอบถาม 
3. สรุปการดำเนินกิจกรรม 

 
ก.ย. ๖๖ 

 
นางทองใบ   ป้อมเสน 
นายศรัณย์    โชคลาภ 

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ (A : Action) 
นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม 
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

 
ก.ย. ๖๖ 

 
นางทองใบ   ป้อมเสน 

 

 

 

 



๑๐๗ 

5. งบประมาณที่ใช้ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 10,๐๐๐ บาท  
กิจกรรมที่ 1 เข้าค่ายคุณธรรม  จริยธรรม 

ที ่ รายการ ประเภทเงินงบประมาณ รวม 
อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 

1. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร 
 

 6,000  6,000 

2. ค่าตอบแทนวิทยากร ในการให้ความรู ้
 

 4,000  4,000 

รวม 10,000 

กิจกรรมที่ ๒  ธรรมก้าวหน้า ศีล 5 ประจำใจ 
ที ่ รายการ ประเภทเงินงบประมาณ รวม 

อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 
  

 
   - 

รวม - 
 

กิจกรรมที่ ๓  สอบธรรมะสนามหลวง 
ที ่ รายการ ประเภทเงินงบประมาณ รวม 

อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 

  
 

   - 

รวม - 

กิจกรรมที่ ๔ วันธรรมสวนะกายใจสดใสไหว้พระทำบุญ 
ที ่ รายการ ประเภทเงินงบประมาณ รวม 

อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 

  
 

   - 

รวม - 

 

 



๑๐๘ 

กิจกรรมที่ 5 ใฝ่รู้ใฝ่เรียนธรรมศึกษา 
ที ่ รายการ ประเภทเงินงบประมาณ รวม 

อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 

  
 

   - 

รวม - 

กิจกรรมท่ี 6 โรงเรียนคุณธรรม 
ที ่ รายการ ประเภทเงินงบประมาณ รวม 

อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 

  
 

   - 

รวม - 
  

กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมคนดีตามอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ 
ที ่ รายการ ประเภทเงินงบประมาณ รวม 

อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 
  

 
   - 

รวม - 
 
6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
2. บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนา 
3. บุคลากรและนักเรียนทุกคนมี
คุณธรรมจริยธรรม 
 

1. จากการตอบแบบสอบถาม 
2. จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
  

1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมินกิจกรรม 

 
 
 
 
 



๑๐๙ 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
 ๗.2 บุคลากรและนักเรียนเข้าใจธรรมะ รู้จักการปฏิบัติตามหลักธรรมดำเนินชีวิตตามวิถีพุทธ       
ปลูกฝังส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม 
 ๗.3  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับวัดและชุมชน 
            ๗.4 มีสื่อการเรียนการสอนธรรมศึกษาที่ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน 
 ๗.5 เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนคุณธรรม 
 
 

 
 
                                           ลงชื่อ................................................ ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ 
                                                      ( นายศรัณย์ โชคลาภ ) 

                               ตำแหน่ง ครู 
  
 
 
                                                      ลงชื่อ.................................................. ผู้อนมุัติโครงการ 

                                       ( นายดำรง ศรพรม ) 
              ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 

 
 



๑๑๐ 

 

โครงการ   ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กลยุทธ์โรงเรียนที ่3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธนาพร  ไล้ประเสริฐ    
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖5 – 30 กันยายน ๒๕66 
  
 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการเรียนรู้ในสาระต่าง ๆ เป็นสิ ่งสำคัญยิ ่งในการที ่จะพัฒนาความรู้ทักษะ              
และประสบการณ์ให้กับนักเรียนเก่ง ดี มีสุข ซึ ่งการจัดการเรียนรู ้ในโรงเรียนมีว ิธีการจัดกิจกรรม               
และการประเมินผลที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นวิธีการหนึ่งที่จะพัฒนาความรู้ และทักษะให้นักเรียนมีคุณภาพสูงขึ้นจึงได้
จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
  สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล มีกิจกรรมหลัก คือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล โดยแบ่งเป็น ๒กิจกรรมย่อย คือ การจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จึงได้จัดทำโครงการอบรมปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the Trainer 
เพ่ือเป็นการขยายผลสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย กิจกรรมที ่จ ัดเกี ่ยวกับประเพณี                 
และวัฒนธรรมมีจุดมุ่งหมายให้ชุมชน หรือสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญนั้นตลอดจนต้องการเน้น  
ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องใน ชุมชนเป็นแม่แบบที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมในวันสำคัญ ได้แก่                 
วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา  วันมาฆบูชา ฯลฯ รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมประเพณีไทย         
เช่น วันลอยกระทง วันสงกรานต์ วันแม ่วันพ่อ ประเพณีบรรพชา กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมเหล่านี้นับว่า
เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่า 
  จากความสำคัญดังกล่าว ได้แก่ การจัดการเรียนการเรียนรู้ในสาระต่าง ๆ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และการเห็นความสำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีไทย                 
เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ด้วยเหตุนี้ผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
 
 



๑๑๑ 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ และทักษะตามความถนัดของนักเรียน 
๒.๒  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ได้แสดงออกและพัฒนาตนเองให้สูงขึ้น 
๒.๓  เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดต่าง ๆ ในระดับที่สูงขึ้น 
๒.๔  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งระดับโรงเรียนถึงระดับชาติ 
2.5  เพ่ือพัฒนาการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 
2.6  เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (DLIT) สำหรับการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
  2.7 เพื ่อสร ้างความตระหนักให ้น ักเร ียนเห ็นความสำค ัญของว ัฒนธรรมประเพณีและ                         

ความเป็นไทย 

 
๓.  เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มีผลงานการส่งนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันระดับ
โรงเรียนและระดับเขตพ้ืนที่อย่างน้อย 3 รายการ 
  3.1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มีผลงานการส่งนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันระดับภาค
อย่างน้อย 1 รายการ 
  3.1.3 นักเรียนมีเอกสารประกอบการเรียนครบทุกคน 
 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ และได้รับรางวัลจาก 
การประกวดแข่งขัน 
 
๔.   กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
      ๔.๑ กิจกรรมตามโครงการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. กิจกรรม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน
วิชาการ  
ขั้นเตรียมการ (P : Plan) 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
๒.  แต่งตั้งคณะทำงาน 
๓.  ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการ  
      -  ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้ทราบ 
      -  จัดทำคู่มือเอกสาร และเตรียมอุปกรณ์ 
      -  ประชุมชี้แจงรายละเอียด 

ตุลาคม  ๒๕๖5 -
กันยายน ๒๕๖6 

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
นางสาวธนาพร   
ไล้ประเสริฐ 
 



๑๑๒ 

ขั้นดำเนินการ (D : Do) 
๑. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ขั้นประเมินผล (C : Check) 
๑. ติดตามและประเมินผล 
๒. สรุปและรายงานโครงการ 
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ  (A : Act) 
๑. มีวัสดุ-อุปกรณ์ส่งเสริมความสามารถด้านต่าง ๆ 
๒.  กิจกรรม ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศ
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ขั้นเตรียมการ (P : Plan) 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
๒.  แต่งตั้งคณะทำงาน 
๓.  ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการ  
      -  ประสานกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มให้จัด
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ  
4. ทุกกลุ่มสาระจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม 
       ให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ 
       ความสามารถด้านต่าง ๆ  
5. ทุกกลุ่มสาระฝึกซ้อมนักเรียนที่มี 
      ความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ   
       เพ่ือส่งเข้าแข่งขัน 
6. ส่งนักเรียนเข้าประกวด แข่งขัน 
      ในระดับต่าง ๆ   
ขั้นดำเนินการ (D : Do) 
๑.ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์/เบี้ยเลี้ยง 
ขั้นประเมินผล (C : Check) 
๑. ติดตามและประเมินผลจากผลการแข่งขัน 
๒. สรุปและรายงานโครงการ 
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ  (A : Act) 
๑. มีวัสดุ-อุปกรณ์ส่งเสริมความสามารถด้านต่าง ๆ 

ตุลาคม  ๒๕๖5 -
กันยายน ๒๕๖6 

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
นางสาวธนาพร             
ไล้ประเสริฐ 

 
 
 
 
 



๑๑๓ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3. กิจกรรม ประกันคุณภาพการศึกษา 
ขั้นเตรียมการ (P : Plan) 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
๒.  แต่งตั้งคณะทำงาน 
๓.  ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการ  
      -  ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้ทราบ 
      -  จัดทำคู่มือเอกสาร และเตรียมอุปกรณ์ 
      -  ประชุมชี้แจงรายละเอียด 
ขั้นดำเนินการ (D : Do) 
๑. ดำเนินการกิจกรรม 
ขั้นประเมินผล (C : Check) 
๑. ติดตามและประเมินผล 
๒. สรุปและรายงานโครงการ 
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ  (A : Act) 
๑. มีวัสดุ-อุปกรณ์ส่งเสริมความสามารถด้านต่าง ๆ 

ตุลาคม ๒๕๖5 -
กันยายน ๒๕๖6 

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
นางสาวธนาพร   
ไล้ประเสริฐ 
 

4.  กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) 
ขั้นเตรียมการ (P : Plan) 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
๒.  แต่งตั้งคณะทำงาน 
๓.  ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการ  
      -  ประสานกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มใหจ้ัด
ก ิจกรรมส ่งเสร ิม  การศ ึกษาด ้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) 
4. ทุกกลุ่มสาระจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 
ขั้นดำเนินการ (D : Do) 
๑. ดำเนินการกิจกรรม 
ขั้นประเมินผล (C : Check) 
๑. ติดตามและประเมินผล 

ตุลาคม  ๒๕๖5 -
กันยายน ๒๕๖6 

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
นางสาวธนาพร             
ไล้ประเสริฐ 



๑๑๔ 

๒. สรุปและรายงานโครงการ 
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ  (A : Act) 
๑. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 
5.  กิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญ 
ขั้นเตรียมการ (P : Plan) 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
๒.  แต่งตั้งคณะทำงาน 
๓.  ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการ  
ขั้นดำเนินการ (D : Do) 
๑. ดำเนินการจัดกิจกรรม 
ขั้นประเมินผล (C : Check) 
๑. ติดตามและประเมินผลจากผลการแข่งขัน 
๒. สรุปและรายงานโครงการ 
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ  (A : Act) 
๑. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของ            
วันสำคัญต่าง ๆ 

ตุลาคม  ๒๕๖5 -
กันยายน ๒๕๖6 

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
นางสาวธนาพร             
ไล้ประเสริฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 

5. งบประมาณที่ใช้ 
 ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว งบประมาณทั้งสิ้น 8๗,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 

๑. กิจกรรม ค่ายส่งเสริมทักษะวิชาการ 
1.ค่าวัสดุ-อุปกรณ์  

- กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๗๐ แกรม   
- หมึกถ่ายเอกสาร Cannon GP๔๐๕  
- วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน  

2. ไวนิลรับสมัครนักเรียน                

80,000.- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 

80,000.- 
 
 
 
 

2. กิจกรรม ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศ
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง นักเรียนและครู 
สำหรับการแข่งขันทักษะด้านต่าง 

๗,000.- 
 

- - 
 

๗,000.- 
 

3. กิจกรรม ประกันคุณภาพการศึกษา - 
 

- - 
 

- 
 

4. กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) 

- 
 

- - 
 

- 
 

5. กิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญ - 
 

- - 
 

- 
 

รวม 8๗,000.- 
 
6. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนมีความรู้ ความเป็นเลิศตาม   
ความถนัด 
๒.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
๓.  นักเรียนเข้าร่วมประกวดกิจกรรมต่าง ๆ 

๑. การสังเกต 
๒. การสอบถาม 
3. การร่วมกิจกรรม 
4. ผลงานนักเรียน 

1. แบบการสังเกต 
2. แบบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 



๑๑๖ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.๑  นักเรียนในโรงเรียนมีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพสูงขึ้น 

           7.๒  มีนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะแข่งขัน 
           7.๓  นักเรียนมีสื่อและอุปกรณ์ เอกสารในการเรียนรู้ที่เพียงพอ 
 

 
 
 

    ลงชื่อ..................................................... ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ        
                     ( นางสาวธนาพร  ไล้ประเสริฐ )                                    

        ตำแหน่ง ครู  
 
 
 
 

     ลงชื่อ................................................  ผู้อนุมัติโครงการ 
     ( นายดำรง  ศรพรม ) 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 

 

 

 

 
 



๑๑๗ 

 

โครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
กลยุทธ์โรงเรียนที ่3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธนาพร  ไล้ประเสริฐ    
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖5 – 30 กันยายน ๒๕66 
  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา  24  กล่าวถึงเรื่องการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึก

ทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การทำงานเป็นกลุ่ม รวมทั้งการแก้ปัญหา การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น  แสวงหาความรู้ควบคู่คุณธรรม และสามารถ
นำความรู้ ประสบการณ์ไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต และสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียน อย่างต่อเนื่องและควบคู่กันไป เพ่ือนำความรู้ใหม่ ๆ 
ที่ได้ไปชี้แนะวิธีการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้มี
คุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ื อให้นัก เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ มีทักษะได้รับป ระสบการณ์ ตรง มีกระบวนการคิด                  
มีการทำงานเป็นทีม สามารถแก้ปัญหาได้ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

2.2 เพ่ือส่งเสริมนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีแลวิชาคอมพิวเตอร์
สูงขึ้น 

2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

2.4 เพ่ือสนับสนุนบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเข้ารับการอบรมและ       
การผลิตสื่ออย่างต่อเนื่อง 

2.5 เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย และเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 
2.6 เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีผลงานทางวิชาการได้แก่ นวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ 
2.7 เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 

3. เป้าหมาย 
3.1  ด้านปริมาณ  

3.1.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะได้รับประสบการณ์ตรง มีกระบวนการคิดมีการทำงาน
เป็นทีม สามารถแก้ปัญหาได้ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

3.1.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสูงขึ้น 
3.1.3 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.1.4 มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอทุกรายวิชา 
3.1.5 ครูมีผลงานทางวิชาการได้แก่ นวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน แผนการจัดการเรียนรู้  

3.2  ด้านคุณภาพ     
3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับ 3 ขึ้นไป                        

ร้อยละ 70 
3.2.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาทางการเรียนที่หลากหลาย จากการศึกษาดูงานสถานประกอบการ 
3.2.3 ครูทุกคนได้รับความรู้เพ่ิมเติมจาการเข้ารับการอบรมและการผลิตสื่อ  

 
4.  วิธีดำเนินการ  

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการสอน 
ขั้นเตรียมการ (P : Plan) 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
๒.  แต่งตั้งคณะทำงาน 
๓.  ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการ  
      -  ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้ทราบ 
      -  จัดทำคู่มือเอกสาร  และเตรียมอุปกรณ์ 
      -  ประชุมชี้แจงรายละเอียด 
ขั้นดำเนินการ (D : Do) 
๑. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ขั้นประเมินผล (C : Check) 
๑. ติดตามและประเมินผล 
๒. สรุปและรายงานโครงการ 
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ (A : Act) 
๑. มีวัสดุ-อุปกรณ์ส่งเสริมความสามารถ          
ด้านต่าง ๆ 

ตุลาคม  ๒๕๖5 -
กันยายน ๒๕๖6 

นางสาวธนาพร   
ไล้ประเสริฐ 
และครูกลุ่มสาระการ
งานอาชีพทุกท่าน 

2. ศึกษาดูงาน 
ขั้นเตรียมการ (P : Plan) 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
๒.  แต่งตั้งคณะทำงาน 
๓.  ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการ  
      -  ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้ทราบ 

ตุลาคม  ๒๕๖5 -
กันยายน ๒๕๖6 

 



๑๑๙ 

      -  จัดทำคู่มือเอกสาร  และเตรียมอุปกรณ์ 
      -  ประชุมชี้แจงรายละเอียด 
ขั้นดำเนินการ (D : Do) 
๑. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ขั้นประเมินผล (C : Check) 
๑. ติดตามและประเมินผล 
๒. สรุปและรายงานโครงการ 
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ  (A : Act) 
๑. มีวัสดุ-อุปกรณ์ส่งเสริมความสามารถ 
ด้านต่าง ๆ 
 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว งบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 

๑. พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการสอน 
1. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์  

 

1,000.- 
 

- - 1,000.- 
 

2. ศึกษาดูงาน 
1. ค่าวิทยากร 

 

1,000.- 
 

- - 
 

1,000.- 
 

รวม 2,000.- 
 
6. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
3. นวัตกรรมของครู 

๑. การสังเกต 
๒. การสอบถาม 
3. การร่วมกิจกรรม 
4. ผลงานนักเรียน 

1. แบบการสังเกต 
2. แบบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
7.2  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
7.3  ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ   

 
 
 

 
 

    ลงชื่อ..................................................... ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ        
                     ( นางสาวธนาพร  ไล้ประเสริฐ )                                    

        ตำแหน่ง ครู  
 
 
 
 

     ลงชื่อ................................................  ผู้อนุมัติโครงการ 
     ( นายดำรง  ศรพรม ) 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 

 



๑๒๑ 

 

โครงการ   พัฒนาบุคลากรและแผนงาน 
กลยุทธ์โรงเรียนที ่1 พัฒนาคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช และกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖5 – 30 กันยายน ๒๕66 
  
 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนเป็นภารกิจหลักของโรงเร ียนที ่ต ้องดำเนินการให้นักเรียนมีความรู้    
ความสามารถให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
สถานศึกษา  วัสดุ - ครุภัณฑ์ จึงมีความสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที ่กำหนดไว้  และกระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนมาให้อย่างต่อเนื่อง                       
จึงต้องมีการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ – ครุภัณฑ์ที่จำเป็นและและมีการจัดซ่อมครุภัณฑ์ที่ชำรุดให้กลับมาใช้การได้  
เพ่ือให้การดำเนินการเป็นปัจจุบันถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ จึงสมควรจัดทำโครงการนี้ขึ้น 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพื่อให้ครูมีวัสดุและครุภัณฑ์นำมาใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง  มีประสิทธิภาพ   
และประสิทธิผล 
 ๒.๒  เพื ่อให้ครูมีครุภัณฑ์ที ่มีค ุณภาพสมบูรณ์นำมาใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่                         
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
๓.  เป้าหมาย 
          ๓.๑ เป้าหมาย ด้านปริมาณ 
                  ครูและบุคลากรร้อยละ ๘๕ มีว ัสดุและครุภ ัณฑ์ เพื ่อนำมาจัดทำเอกสารสื ่อการสอน 
จัดทำกิจกรรมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล    
          ๓.๒ เป้าหมาย ด้านคุณภาพ   
        คร ูและบ ุคลากรม ีว ัสด ุและคร ุภ ัณฑ์ เพ ียงพอ เพ ื ่อนำมาจ ัดทำเอกสารส ื ่อการสอน 
จัดทำกิจกรรมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล    
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 

    ๔.   กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
       ๔.๑  กิจกรรมตามโครงการ    
 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
๑. ไปราชการ   
 

นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช และกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณและบุคลากร 

20,๐๐๐.- 
 

๒. จัดซื้อ วัสดุ – ครุภัณฑ์     
จัดซ่อมครุภัณฑ์    

นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช และกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณและบุคลากร 

15,๐๐๐.- 

3. จัดทำเล่มแผนปฏิบัติการ
และและแผนกุลย ุทธ ์ของ
โรงเรียน 

นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช และกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณและบุคลากร 

5,๐๐๐.- 

  
๔.๒ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
       ๑. กิจกรรม ไปราชการ 
 

                กิจกรรม            กำหนดเวลา               ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ ( P: Plan ) 
๑. ประชุมคณะทำงาน วางแผนและ
ดำเนินการจัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ 

 
พ.ย ๖5 

 

นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช และกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณและบุคลากร 

ขั้นดำเนินการ ( D: Do ) 
๑ ขออนุมัติโครงการ 
๒ .ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 

 
พ.ย. ๖5 
ธ.ค. ๖5 

นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช และกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณและบุคลากร 

ขั้นประเมินผล ( C: Check ) 
๑. สอบถามจากบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 

 
พ.ค. ๖6 

นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช และกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณและบุคลากร 

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ( A:Act ) 
สรุปประเมินผลการดำเนินการ   
ตามโครงการ 

เมื่อดำเนินกิจกรรม 
แล้วเสร็จ 

นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช และกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณและบุคลากร 

 

 

 

 

 

 



๑๒๓ 

๒. กิจกรรม จัดซื้อวัสดุ – ครุภัณฑ์ จัดซ่อมครุภัณฑ์     
 

                กิจกรรม            กำหนดเวลา               ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ ( P: Plan ) 
๑.ประชุมคณะทำงาน  วางแผนและดำ 
เนินการจัดซื้อ วัสดุ  ครุภัณฑ์ 

 

ต.ค. ๖5 

นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช และกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณและบุคลากร 

ขั้นดำเนินการ (D: Do ) 
๑. ขออนุมัติโครงการ 
๒. .ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 

 
ต.ค. ๖5 
พ.ย. ๖5 

นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช และกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณและบุคลากร 

ขั้นประเมินผล ( C: Check ) 
1. สัมภาษณ์บุคลากรที่ปฏิบัติงาน 

 
พ.ย. ๖5 

นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช และกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณและบุคลากร 

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ( A:Act ) 
สรุปประเมินผลการดำเนินการตาม    
โครงการ 

 
พ.ย. ๖5 

 

 
 
3. กิจกรรม จัดทำเล่มแผนปฏิบัติการและและแผนกุลยุทธ์ของโรงเรียน 
 

                กิจกรรม            กำหนดเวลา               ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ ( P: Plan ) 
๑.ประชุมคณะทำงาน  วางแผนและดำ 
เนินการจัดซื้อ วัสดุ  ครุภัณฑ์ 

 

ต.ค. ๖5 

นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช และกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณและบุคลากร 

ขั้นดำเนินการ (D: Do ) 
๑. ขออนุมัติโครงการ 
๒. .ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 

 
ต.ค. ๖5 
พ.ย. ๖5 

นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช และกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณและบุคลากร 

ขั้นประเมินผล ( C: Check ) 
1. สัมภาษณ์บุคลากรที่ปฏิบัติงาน 

 
พ.ย. ๖5 

นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช และกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณและบุคลากร 

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ( A:Act ) 
สรุปประเมินผลการดำเนินการตาม    
โครงการ 

 
พ.ย. ๖5 

นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช และกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณและบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 

5. งบประมาณที่ใช้ เงินอุดหนุน 40,๐๐๐ บาท 

1. กิจกรรมตามโครงการจัดซื้อ วัสดุ – ครุภัณฑ์ 
 

ที ่                 รายการ 
                 งบประมาณ    

รวม อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 
1. ไปราชการ 

 
20,000.- - - 20,000.- 

2. จัดซื้อวัสดุ – 
ครุภัณฑ ์จัดซ่อมครุภัณฑ์   
   

15,000.- - - 15,000.- 

3. จัดทำเล่มแผนปฏิบัติการและ
และแผนกุลยุทธ์ของโรงเรียน 
 

5,๐๐๐.- - - 5,๐๐๐.- 

รวม 40,000.- 
        
6. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวัสดุและครุภัณฑ์นำมาใช้ในการป
ฏิบัติงาน 
2.ครุภัณฑ์ชำรุดจัดซ่อมสามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

1.การสังเกต 
2.การสอบถาม 
 

1.แบบสังเกต 
2.แบบสอบถาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       ๗.1 ครแูละบุคลากรได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณในการไปราชการต่าง ๆ  

 7.2 ครูและบุคลากรมีวัสดุและครุภัณฑ์นำมาใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
7.3 โรงเรียนมีเล่มแผนปฏิบตัิการประจำปีและแผนกลยุทธ์ 

 
 
 

 
                                             ลงชื่อ……………………………………………ผู้เสนอ/รับผดิชอบโครงการ  
                                                    ( นางสาวจิรฌา  โชติปิยวานิช )                      
                                                             ตำแหนง่ ครู  

 

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

         ( นายดำรง ศรพรม )  
                 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 

 



๑๑๖ 

 

โครงการ   พัฒนาบุคลากรและแผนงาน 
กลยุทธ์โรงเรียนที่ 1 พัฒนาคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช และกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖5 – 30 กันยายน ๒๕66 
  
 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนเป็นภารกิจหลักของโรงเรียนที ่ต ้องดำเนินการให้นักเรียนมีความรู้    
ความสามารถให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
สถานศึกษา  วัสดุ - ครุภัณฑ์ จึงมีความสำคัญท่ีจะช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที ่กำหนดไว้  และกระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนมาให้อย่างต่อเนื ่อง                       
จึงต้องมีการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ – ครุภัณฑ์ที่จำเป็นและและมีการจัดซ่อมครุภัณฑ์ที่ชำรุดให้กลับมาใช้การได้ 
เพื่อให้การดำเนินการเป็นปัจจุบันถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ จึงสมควรจัดทำโครงการนี้ขึ้น 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพื่อให้ครูมีวัสดุและครุภัณฑ์นำมาใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง มีประสิทธภิาพ   
และประสิทธิผล 
 ๒.๒  เพื ่อให้ครูมีครุภัณฑ์ที ่ม ีคุณภาพสมบูรณ์นำมาใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี                         
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
๓.  เป้าหมาย 
          ๓.๑ เป้าหมาย ด้านปริมาณ 
                  ครูและบุคลากรร้อยละ ๘๕ มีว ัสดุและครุภัณฑ์ เพ ื ่อนำมาจัดทำเอกสารสื ่อการสอน 
จัดทำกิจกรรมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล    
          ๓.๒ เป้าหมาย ด้านคุณภาพ   
        คร ูและบ ุคลากรม ีว ัสด ุและคร ุภ ัณฑ ์ เพ ียงพอ เพ ื ่อนำมาจ ัดทำเอกสารส ื ่อการสอน 
จัดทำกิจกรรมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล    
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 

    ๔.   กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
       ๔.๑  กิจกรรมตามโครงการ    
 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
๑. ไปราชการ   
 

นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช และกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณและบุคลากร 

20,๐๐๐.- 
 

๒. จัดซื้อ วัสดุ – ครุภัณฑ์     
จัดซ่อมครุภัณฑ์    

นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช และกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณและบุคลากร 

15,๐๐๐.- 

3. จัดทำเล่มแผนปฏิบัติการ
และและแผนก ุลย ุทธ์ ของ
โรงเรียน 

นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช และกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณและบุคลากร 

5,๐๐๐.- 

  
๔.๒ ข้ันตอนการดำเนินงาน 
       ๑. กิจกรรม ไปราชการ 
 

                กิจกรรม            กำหนดเวลา               ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ ( P: Plan ) 
๑. ประชุมคณะทำงาน วางแผนและ
ดำเนินการจัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ 

 
พ.ย ๖5 

 

นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช และกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณและบุคลากร 

ขั้นดำเนินการ ( D: Do ) 
๑ ขออนุมัติโครงการ 
๒ .ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 

 
พ.ย. ๖5 
ธ.ค. ๖5 

นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช และกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณและบุคลากร 

ขั้นประเมินผล ( C: Check ) 
๑. สอบถามจากบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน 

 
พ.ค. ๖6 

นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช และกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณและบุคลากร 

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ( A:Act ) 
สรุปประเมินผลการดำเนินการ   
ตามโครงการ 

เมื่อดำเนินกิจกรรม 
แล้วเสร็จ 

นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช และกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณและบุคลากร 

 

 

 

 

 

 



๑๑๘ 

๒. กิจกรรม จัดซ้ือวัสดุ – ครุภัณฑ์ จัดซ่อมครุภัณฑ์     
 

                กิจกรรม            กำหนดเวลา               ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ ( P: Plan ) 
๑.ประชุมคณะทำงาน  วางแผนและดำ 
เนินการจัดซื้อ วัสดุ  ครุภัณฑ์ 

 

ต.ค. ๖5 

นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช และกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณและบุคลากร 

ขั้นดำเนินการ (D: Do ) 
๑. ขออนุมัติโครงการ 
๒. .ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 

 
ต.ค. ๖5 
พ.ย. ๖5 

นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช และกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณและบุคลากร 

ขั้นประเมินผล ( C: Check ) 
1. สัมภาษณ์บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน 

 
พ.ย. ๖5 

นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช และกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณและบุคลากร 

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ( A:Act ) 
สรุปประเมินผลการดำเนินการตาม    
โครงการ 

 
พ.ย. ๖5 

 

 
 
3. กิจกรรม จัดทำเล่มแผนปฏิบัติการและและแผนกุลยุทธ์ของโรงเรียน 
 

                กิจกรรม            กำหนดเวลา               ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ ( P: Plan ) 
๑.ประชุมคณะทำงาน  วางแผนและดำ 
เนินการจัดซื้อ วัสดุ  ครุภัณฑ์ 

 

ต.ค. ๖5 

นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช และกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณและบุคลากร 

ขั้นดำเนินการ (D: Do ) 
๑. ขออนุมัติโครงการ 
๒. .ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 

 
ต.ค. ๖5 
พ.ย. ๖5 

นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช และกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณและบุคลากร 

ขั้นประเมินผล ( C: Check ) 
1. สัมภาษณ์บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน 

 
พ.ย. ๖5 

นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช และกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณและบุคลากร 

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ( A:Act ) 
สรุปประเมินผลการดำเนินการตาม    
โครงการ 

 
พ.ย. ๖5 

นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช และกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณและบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 

5. งบประมาณที่ใช้ เงินอุดหนุน 40,๐๐๐ บาท 

1. กิจกรรมตามโครงการจัดซ้ือ วัสดุ – ครุภัณฑ์ 
 

ท่ี                 รายการ 
                 งบประมาณ    

รวม อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 
1. ไปราชการ 

 
20,000.- - - 20,000.- 

2. จัดซื้อวัสดุ – 
ครุภัณฑ์ จัดซ่อมครุภัณฑ์   
   

15,000.- - - 15,000.- 

3. จัดทำเล่มแผนปฏิบัติการและ
และแผนกุลยุทธ์ของโรงเรียน 
 

5,๐๐๐.- - - 5,๐๐๐.- 

รวม 40,000.- 
        
6. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวัสดุและครุภัณฑ์นำมาใช้ในการป
ฏิบัติงาน 
2.ครุภัณฑ์ชำรุดจัดซ่อมสามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

1.การสังเกต 
2.การสอบถาม 
 

1.แบบสังเกต 
2.แบบสอบถาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       ๗.1 ครูและบุคลากรได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณในการไปราชการต่าง ๆ  

 7.2 ครูและบุคลากรมีวัสดุและครุภัณฑ์นำมาใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
7.3 โรงเรียนมีเล่มแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนกุลยุทธ์ 

 
 
 

 
                                             ลงช่ือ……………………………………………ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ  
                                                    ( นางสาวจิรฌา  โชติปิยวานิช )                      
                                                             ตำแหน่ง ครู  

 

  
                                       
                         ลงช่ือ.................................................. ผู้อนุมัติโครงการ 

         ( นายดำรง ศรพรม )  
                 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 

 



๑๒๖ 

 

โครงการ   จ้างบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  
กลยุทธ์โรงเรียนที ่2 พัฒนาคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช และกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖5 – 30 กันยายน ๒๕66 
  
 

 

1. หลักการและเหตุผล  
 เป็นที่ทราบทั่วไปว่าครูและบุคลากรในสถานศึกษา เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญมากในการ 
จัดการศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายหรือมาตรฐานที่โรงเรียนกำหนดไว้  สำหรับโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา การที่มีครูที่มีคุณวุฒิหรือวิชาเอกตรงกับวิชาที่สอน และการมีบุคลากรลูกจ้างที่เพียงพอกับภาระ
งานที่ต้องรับผิดชอบ ถือเป็นเรื ่องที่มีความสำคัญและจำเป็นมากต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา                      
จากข้อมูลจำนวนครูและบุคลากรในปีงบประมาณ 2564 พบว่าโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมขาดแคลน
อัตรากำลังครูผู้สอนในสาขาวิชาเอก อีกทั้งมีอัตรากำลังลูกจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานด้านการดูแลอาคาร
สถานที่สิ่งแวดล้อมและการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ทางโรงเรียนได้นำปัญหาดังกล่าวปรึกษาหารือ
ต่อกรรมการสถานศึกษาและต่อที ่ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ทั้งสององค์กรได้มีมติเห็นชอบให้โรงเรียน
ดำเนินการจัดจ้างบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาได้  โดยใช้งบประมาณทั้งในส่วนที่โรงเรียนมี
อยู่เดิมและระดมทุนในรูปแบบเงินบำรุงการศึกษาเพ่ือใช้จ้างบุคลากร ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ
โรงเรียน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา และเป็นไปตามมติเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาและมติที่ประชุมผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคลจึงจัดทำ
โครงการ  “จ้างบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา” ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีอัตรากำลังครูผู้สอนในสาขาวิชาเอกที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

2.2 เพื ่อให้โรงเรียนมีอัตรากำลังลูกจ้างเพียงพอกับปริมาณงานด้านการดูแลอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อมและการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒๗ 

3. เป้าหมาย 
 ด้านคุณภาพ 

- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา คุณภาพไม่น้อยกว่า ระดับ ดีเลิศ 
- พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ คุณภาพไม่น้อยกว่า ระดับ ดีเลิศ 

 
4. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
    4.1 กิจกรรมตามโครงการ  

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดจ้างพนักงานขบัรถ 
2. จัดจ้างนักการภารโรง 
3. จัดจ้างครูผู้สอนวิชาเคมี 
4. จัดจ้างครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ 

ตุลาคม 65 - กันยายน 66 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
และบุคคลและคณะกรรม 
การบริหารโรงเรียน 

  
 4.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (P : Plan) 
1. ประชุมทบทวนข้อมูลอัตรากำล ังบ ุคลากรของ
โรงเร ียน ระดมความคิดเห ็นผ ู ้ เก ี ่ยวข ้องก ับงาน
อัตรากำลังวิเคราะห์ภาระงานความจำเป็นและความ
ต้องการในการใช้อัตรากำลัง 
2. สร ุปประเด ็นป ัญหา  นำไปปร ึกษาหาร ือกับ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
3. ดำเนินการตามระเบียบ ข้อกฎหมายหรือแนวปฏิบัติ
ทีเ่กี่ยวข้องในการคัดเลือกบุคคลากรเข้าทำงาน 
4. เขียนโครงการเสนอต่อสถานศึกษาเพื ่อพิจารณา
อนุมัต ิ

 
ตุลาคม 65 

กลุ่มบริหารงานงบ     
ประมาณและบุคคล        
และคณะกรรมการ       
บริหารโรงเรียน 

ขั้นดำเนินการ (D : Do) 
1. จัดทำสัญญาจ้างและออกคำสั่งมอบหมายภาระงาน
ในหน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากรในโครงการทุกคน 
2. บุคลากรในโครงการทุกคน ปฏิบัติงานตามสัญญา
และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การควบคุมดูแล
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 
ตุลาคม 65 

 – กันยายน 66 



๑๒๘ 

3. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณค่าจ้างตามวันเวลาที่
กำหนด 
ขั้นประเมินผล  (C : Check) 
1. นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร และ                  
การดำเนินงานตามโครงการ 
2. สอบถามความเห็น ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 
มีนาคม 6๕ 

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ  (A : Act) 
1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นข้อมูลในการจ้างรอบต่อไป 
2. จัดทำรายงานการดไเนินโครงการเสนอต่อผู้บริหาร
และนำผลการดำเน ินงานไปปรับใช้ในการดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป 

กันยายน 6๕ 

 
 5. งบประมาณที่ใช้ งบอุดหนุนรายหัว 243,600 บาท และงบรายได้สถานศึกษา 216,000 บาท 

รายการดำเนินการ รายละเอียดงาน ระยะเวลาดำเนินงาน รวมงบประมาณ งบประมาณ 
1. กิจกรรมจัดจ้าง
พนักงานขับรถ 1 คน 

9,800 บาท/ เดือน 
จำนวน 12 เดือน 

 

1 ต.ค. 65 
- 30 ก.ย. 66 

117,600.- อุดหนุนฯ 
 

2. กิจกรรมจัดจ้าง
นักการภารโรง 1 คน 

9,000 บาท/ เดือน 
จำนวน 10 เดือน 

1 ธ.ค. 65 
- 30 ก.ย. 66 

90,000.- รายได้ฯ 

3. กิจกรรมครูสอนวิชา
เคมี 1 คน 

10,500 บาท/ เดือน 
จำนวน 12 เดือน 

 

1 ต.ค. 65 
- 30 ก.ย. 66 

126,000.- อุดหนุนฯ 
 

4. กิจกรรมครูสอนวิชา
คอมพิวเตอร์ 1 คน 

10,500 บาท/ เดือน 
จำนวน 12 เดือน 

 

1 ต.ค. 65 
- 30 ก.ย. 66 

126,000.- รายได้ฯ 

รวม 459,600.-  
        
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 

6. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ระดับคุณภาพของ การวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2. ระดับคุณภาพของการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

- ตรวจเอกสารครู
รายบุคคลตามตัวชี้วัด 
- สอบถามครู 
 

- แบบวิเคราะห์ข้อมูล                
มาตรฐานที ่7 
- แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
7.1 การดำเนินโครงการดังกล่าว จะช่วยให้โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมมีอัตรากำลังบุคลากรที่เพียงพอ

และเหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีอัตรากำลังลูกจ้างเพียงพอกับปริมาณงานด้านการดูแล
อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ซึ่งจะช่วยให้ ผลการประเมินมาตรฐาน  

7.2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีคุณภาพ ไม่น้อยกว่า ระดับ ดี 
7.3 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที ่ เอ ื ้อต ่อการจ ัดการเร ียนร ู ้อย ่างม ีค ุณภาพ                             

ไม่น้อยกว่าระดับด ี 
7.4 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพ       

ไม่น้อยกว่าระดับ ดี 
 
 
 
 

 
                                             ลงชื่อ……………………………………………ผู้เสนอ/รับผดิชอบโครงการ  
                                                    ( นางสาวจิรฌา  โชติปิยวานิช )                      
                                                             ตำแหนง่ ครู  

 

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

         ( นายดำรง ศรพรม )  
                 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 

 

 



๑๓๐ 
 

 
โครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
กลยุทธ์โรงเรียนที ่1, 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน,  

ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจิรฌา  โชติปิยวานิช 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖5 – 30 กันยายน ๒๕66 
  
 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที ่สุด เนื ่องจากเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการพูด

ติดต่อสื่อสารของประชากรโลก เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ และเข้าถึงแหล่งวิทยาการต่าง ๆ รวมทั้งเป็น
เครื่องมือในการพูดติดต่อสื่อสารเพื่อประกอบอาชีพของประชากรสาขาอาชีพต่าง ๆ ทั่วโลก โรงเรียนบางเสด็จ
วิทยาคมตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2544 กำหนดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ตรงกับความ
ต้องการของชุมชน กลุ ่มสาาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศจึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
กระทรวงศึกษาธิการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย 
เพ่ือให้นักเรียน ได้พัฒนาความรู้ และการใช้ทักษะภาษาอังกฤษจากครู อีกท้ังเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ให้เกิดผลดีต่อโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนเพื่อตอบสอบความจำเป็น
ดังกล่าว  โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมจึงดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการพูดติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน
ต่อไป 

 

๒. วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                      
 1. เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

2. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และสร้างเสริประสบการณ์จริงในการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
3. เพื ่อให้นักเรียนเข้าใจความแตกต่างและความเหมือนทางวัฒนธรรมของไทยและเจ้าของภาษา                        

และสามารถนำมาประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

  

 



๑๓๑ 
 

 ๓. เป้าหมาย   
๓.๑ ด้านปริมาณ                                                                                                                                                                               

 -  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐  
  

๓.๒ ด้านคุณภาพ 
  -  นักเรียนมีความพึงพอใจในการทำกิจกรรม         

    

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน   
๔.๑ กิจกรรมตามโครงการ   

กิจกรรม ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
๑. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และผลิตสื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ 

3.1 นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช 2,000.- 

๒. พัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซมสื่อการ  
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

3.1 นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช 
 

- 

๓. กิจกรรมวันคริสต์มาส (Christmas) 3.1, 3.2 นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช 
 

- 

๔. กิจกรรม English on trip 3.1, 3.2 นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช - 

๕. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English! 
we can camp (ภายในโรงเรียน) 

3.1, 3.2 นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช 
 

10,000.- 

6. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ BS English 
on tour camp (ภายนอกโรงเรียน) 

3.1, 3.2 นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช 
 

- 

 
๔.๒ ขั้นตอนการดำเนินงาน   

กิจกรรมที่  ๑  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และผลิตสื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (P : Plan) 
๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร  
สถานศึกษา 
 

๒. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการ  

 
ตุลาคม ๒๕๖5 

 
ตุลาคม  ๒๕๖5 

นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช 
 
 

ขั้นดำเนินการ  (D : Do) 
๑. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
 

๒. ดำเนินการจัดทำแบบฝึกหัด และจัดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน 

 
ธันวาคม ๒๕๖5 
 

ธันวาคม  ๒๕๖5 – กันยายน 
๒๕๖6 



๑๓๒ 
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นประเมินผล  (C : Check) 
๑. ติดตามและประเมินผล 
๒. สรุปและรายงานโครงการ 

 
ธันวาคม  ๒๕๖5 – กันยายน 
๒๕๖6 
 

กันยายน ๒๕๖6 
ขั้นติดตามตรวจสอบ  (A : Act) 
นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

 
กันยายน ๒๕๖6 

 
นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช 

 

กิจกรรมที่  ๒ พัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (P : Plan) 
๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 

๒. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการ  

 
ตุลาคม ๒๕๖5 

 
ตุลาคม  ๒๕๖5 

 
 

นางสาวจิรฌา  โชติปิยวานิช 

 
ขั้นดำเนินการ  (D : Do) 
๑. ดำเนินการจัดจ้างซ่อมวัสดุและครุภัณฑ์ 
 

๒. ดำเนินการจัดทำแบบฝึกหัด และจัดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน 

 
ธันวาคม ๒๕๖5 
 

ธันวาคม  ๒๕๖5 – 
กันยายน ๒๕๖6 

ขั้นประเมินผล  (C : Check) 
๑. ติดตามและประเมินผล 
 
๒. สรุปและรายงานโครงการ 

 
ธันวาคม ๒๕๖5 
 

ธันวาคม  ๒๕๖5 – 
กันยายน ๒๕๖6 

ขั้นติดตาม  ตรวจสอบ  (A : Act) 
นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

 
กันยายน ๒๕๖6 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 
 

กิจกรรมที่  ๓  กิจกรรมวันคริสต์มาส (Christmas)  
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (P : Plan) 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 

๒.  แต่งตั้งคณะทำงาน 
 

๓.  ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม  
      -  สำรวจสถานที่ที่ใช้จัดกิจกรรม 
      -  ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้ทราบ 
      -  จัดทำคู่มือเอกสาร  และเตรียมอุปกรณ์ 
      -  ประชุมชี้แจงรายละเอียดกับนักเรียน 

 
ตุลาคม  ๒๕๖5 
 
ตุลาคม  ๒๕๖5 
 

ตุลาคม  ๒๕๖5 

 
นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช 
 
 

ขั้นดำเนินการ  (D : Do) 
๑. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
 

๒. ดำเนินการสั่งจ้างวิทยากรและสั่งจ้างผู้
ประกอบอาหาร 
 

๓. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส 

 
พฤศจิกายน  ๒๕๖5 
 

พฤศจิกายน  ๒๕๖5 

 
ธันวาคม  ๒๕๖5 

ขั้นประเมินผล  (C : Check) 
๑. ติดตามและประเมินผล 
 

๒. สรุปและรายงานโครงการ 

 
ธันวาคม  ๒๕๖5 
 

มกราคม  ๒๕๖6 
ขั้นติดตาม  ตรวจสอบ  (A : Act) 
นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

 
มกราคม ๒๕๖6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 
 

กิจกรรมที่  ๔  English on trip 
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (P : Plan) 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 

๒.  แต่งตั้งคณะทำงาน 
 

๓.  ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม  
      -  สำรวจสถานที่ที่ใช้จัดกิจกรรม 
      -  ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้ทราบ 
      -  จัดทำคู่มือเอกสาร  และเตรียมอุปกรณ์ 
      -  ประชุมชี้แจงรายละเอียดกับนักเรียน 

 
ตุลาคม  ๒๕๖5 
 
พฤศจิกายน ๒๕๖5 
 

พฤศจิกายน ๒๕๖5 

 
นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช 
 
 

ขั้นดำเนินการ  (D : Do) 
๑. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
 

๒. ดำเนินการอบรมนักเรียน เรื่องการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ต่างๆ 
 

๓. นักเรียนลงพ้ืนที่เพ่ือใช้ภาษาอังกฤษ 

 
ธันวาคม ๒๕๖5 
 

ธันวาคม ๒๕๖5 

 
ธันวาคม  ๒๕๖5 

 

ขั้นประเมินผล  (C : Check) 
๑. ติดตามและประเมินผล 
 

๒. สรุปและรายงานโครงการ 

 
ธันวาคม  ๒๕๖5 
 

มกราคม  ๒๕๖6 
ขั้นติดตาม  ตรวจสอบ  (A : Act) 
นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

 
มกราคม ๒๕๖6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 
 

กิจกรรมที่  5  กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ( English! We can camp) 
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (P : Plan) 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 

๒.  แต่งตั้งคณะทำงาน 
 

๓.  ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม  
      -  สำรวจสถานที่ที่ใช้จัดกิจกรรม 
      -  ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้ทราบ 
      -  จัดทำคู่มือเอกสาร  และเตรียมอุปกรณ์ 
      -  ประชุมชี้แจงรายละเอียดกับนักเรียน 

 
ตุลาคม ๒๕๖5 
 
พฤศจิกายน ๒๕๖5 
 

พฤศจิกายน ๒๕๖5 
 

 
นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช 

 
 

ขั้นดำเนินการ  (D : Do) 
๑. ดำเนินการเตรียมสถานที่ 
 

๒. ดำเนินการสั่งจ้างวิทยากรและสั่งจ้างผู้
ประกอบอาหาร 
 

๓. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
English! I can 

 
ธันวาคม ๒๕๖5 
 

ธันวาคม ๒๕๖5 

 
ธันวาคม ๒๕๖5 
 

ขั้นประเมินผล  (C : Check) 
๑. ติดตามและประเมินผล 
 

๒. สรุปและรายงานโครงการ 

 
ธันวาคม  ๒๕๖5 
 

ธันวาคม  ๒๕๖5 

 

ขั้นติดตาม  ตรวจสอบ  (A : Act) 
นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

 
มกราคม ๒๕๖6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 
 

กิจกรรมที่  6 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ BS English on tour camp  
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (P : Plan) 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 

๒.  แต่งตั้งคณะทำงาน 
 

๓.  ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม  
      -  สำรวจสถานที่ที่ใช้จัดกิจกรรม 
      -  ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้ทราบ 
      -  จัดทำคู่มือเอกสาร  และเตรียมอุปกรณ์ 
      -  ประชุมชี้แจงรายละเอียดกับนักเรียน 

 
ตุลาคม ๒๕๖5 
 
ตุลาคม ๒๕๖5 
 

มกราคม ๒๕๖6 
 

 
นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช 
 

ขั้นดำเนินการ  (D : Do) 
๑. ดำเนินการเตรียมสถานที่ 
 

๒. ดำเนินการสั่งจ้างวิทยากรและสั่งจ้างผู้
ประกอบอาหาร 
 

๓. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
English! I can 

 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 
 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 

 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 
 

ขั้นประเมินผล  (C : Check) 
๑. ติดตามและประเมินผล 
 

๒. สรุปและรายงานโครงการ 

 
มีนาคม 2566 
 

มีนาคม 2566 
ขั้นติดตาม  ตรวจสอบ  (A : Act) 
นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

 
มีนาคม 2566 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๗ 
 

5. งบประมาณที่ใช้  งบอุดหนุนราย 2,000 บาท  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 10,000 บาท      
  

 กิจกรรมที่  ๑  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และผลิตสื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
 
ที ่

 
รายการ 

งบประมาณ  
รวม อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 

1. วัสดุอุปกรณ์ 2,000.- - 
 

- 
 
 
 
 

2,000.- 

รวม 2,000.- 
      
 

 

       กิจกรรมที่  ๒ พัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 
ที ่

 
รายการ 

งบประมาณ  
รวม อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 

๑. ป้ายความรู้ 
 

- - - - 

2. จัดซื้อเครื่อง Projector จำนวน ๑  
พร้อมติดตั้ง   
 

- - - - 

รวม - 
 

    กิจกรรมที่  ๓  กิจกรรมวันคริสต์มาส (Christmas) 
 
ที ่

 
รายการ 

งบประมาณ  
รวม อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 

๑. ค่าไวนิล 
 

- - - - 

๒. รางวัล 
 

- - - - 

รวม - 
 

  
 
 
 



๑๓๘ 
 

กิจกรรมที่  ๔  English on trip 
 
ที ่

 
รายการ 

งบประมาณ  
รวม อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 

1. จ้างทำอาหาร 1 มื้อ  
 
 
 

 - - - 

รวม - 
 

  
กิจกรรมที่  5  กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English! We can 

 
ที ่

 
รายการ 

งบประมาณ  
รวม อุดหนุนรายหัว พัฒนา

ผู้เรียน 
เงินอ่ืน ๆ 

๑. ค่าไวนิล ขนาด 1.5*3 เมตร 
 

- - - - 

2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 

- 4,000.- - 4,000.- 

๒. ค่าอาหาร 5 มื้อ 
- อาหารเช้า 1 มื้อ 
- อาหารกลางวัน 2 มื้อ 
- อาหารเย็น 2 มื้อ 
-  

- 6,000.- - 6,000.- 

รวม 10,๐๐๐ 
 
 

 6.  การติดตามและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

๑. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการฟัง 
การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 
๒. นักเรียนนำความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
๓. สื่อและแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
๔. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 
๕. มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

๑.  การสอบถาม 
๒.  การทดสอบ 
 

๑.  แบบสอบถาม 
๒.  แบบทดสอบ 
 

 



๑๓๙ 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                           
 7.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้นในทุกชั้นเรียนอย่างน้อยร้อยละ ๕ นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจและทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษและ
สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวัน  เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนได้ 
 
 
 
 

 
                                             ลงชื่อ……………………………………………ผู้เสนอ/รับผดิชอบโครงการ  
                                                    ( นางสาวจิรฌา  โชติปิยวานิช )                      
                                                             ตำแหนง่ ครู  

 

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

         ( นายดำรง ศรพรม )  
                 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 

 

 



๑๔๐ 
 

 

โครงการ   ส่งเสริมกิจกรรมชมรม To Be Number One  
กลยุทธ์โรงเรียนที ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจิรฌา  โชติปิยวานิช 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖5 – 30 กันยายน ๒๕66 
  
 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
ปัญหายาเสพติดกำลังแพร่ระบาดอย่างหนักโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนที่กำลังจะโตขึ้นไปเป็นอนาคต  

ที่ดีของชาติ เนื่องจากปัจจุบันมีความสะดวกที่จะเข้าถึงสื่อข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้นซึ่งรวมถึงข่าวสารที่มีลักษณะขัด
ต่อศีลธรรมและบรรทัดฐานทางสังคมที่จะเป็นการชักนำให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการลอกเลียนแบบ
ในพฤติกรรมนั้น ๆ รวมถึงการเสพยาเสพติดด้วยยาเสพติดจึงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่าง
จริงจัง ในการแก้ปัญหานั้นเราไม่อาจจะแก้ไขได้โดยปัจจัยภายนอกอย่างเดียว หากต้องแก้ไขปัจจัยภายในซึ่ง
หมายถึงตัวเด็กเองด้วยด้วยพระอัจฉริยภาพของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ที่มีสาย
พระเนตรอันยาวไกลทรงตระหนักและทรงห่วงใยในปัญหานี้มาก จึงทรงพระกรุณา -ธิคุณ รับเป็นองค์ประธาน
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งปัจจุบันได้ใช้ชื่อเพ่ือให้ง่ายต่อการรณรงค์ว่า โครงการ TO BE 
NUMBER ONE เพื ่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยทรงมีพระประสงค์มุ ่งเน้นการรณรงค์ใน
กลุ่มเป้าหมายหลัก คือวัยรุ่นและเยาวชน โดยกลวิธีสร้างกระแสการแสดงพลังอย่างถูกต้องโดยไม่ข้องแวะกับยา
เสพติด ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โรงเรียน
บางเสด็จวิทยาคม จึงก่อตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE  เมื่อปีการศึกษา 2564 เพ่ือสร้างโอกาส สร้างทางเลือก
ของเด็กและเยาวชน ใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ มีความสุข และปลอดจากสิ่งเสพติดและอบายมุขเพื่อให้เกิดค่านิยม
ของการ เป็นหนึ่ง โดยไม่ต้องพ่ึงยาเสพติด จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ ชมรม TO BE 
NUMBER ONE 

 
๒. วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                       

1. เพื่อใหนักเรียนเปนผูมีสุนทรียภาพ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
2. เพือ่ใหนักเรียนรูจักปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอ 

ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ 
3. เพื่อใหนักเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม รูจักใชเวลาวาง 

ใหเกิดประโยชน 
 



๑๔๑ 
 

  ๓. เป้าหมาย   
1. เชิงปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม รอยละ 80 มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
2. เชิงคุณภาพ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม เปนผูมีสุนทรียภาพทางดานศิลปะ ดนตรี
และกีฬามีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีรูจักปองกนัตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ และเห็นคุณคาในตนเอง มีความม่ันใจ กลาแสดงออกอย
างเหมาะสม รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์    
     
๔. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน   

๔.๑ กิจกรรมตามโครงการ   
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

๑. กิจกรรมศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER 
ONE  

นางสาวจิรฌา  โชติปิยวานิช, 
นางสาวไอยลดา พลเยี่ยม 
และ กิจการนักเรียน 

7,000.- 

2. กิจกรรมประกวดเยาวชนตนแบบเก่งและดี 
(TO BE NUMBER ONE) 

นางสาวจิรฌา  โชติปิยวานิช, 
นางสาวไอยลดา พลเยี่ยม 
และ กิจการนักเรียน 

- 

3. กิจกรรมประกวด Dance Plaza นางสาวจิรฌา  โชติปิยวานิช, 
นางสาวไอยลดา พลเยี่ยม 
และ กิจการนักเรียน 

3,000.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 
 

๔.๒ ขั้นตอนการดำเนินงาน   
กิจกรรมที่  ๑  กิจกรรมศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (P : Plan) 
๑.  รับสมัครนักเรียน 
๒.  เสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยกำหนดเป็น
โครงการและกิจกรรมในการแก้ปัญหา 
๓.  ประชุมคณะกรรมการฯกำหนด
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามโครงการ 
๔. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๕.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
๖.  กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 
๗.  จัดทำเอกสารและเครื่องมือที่เก่ียวข้องกับ
กิจกรรม 

 
ตุลาคม ๒๕๖5 
 
 

 
นางสาวจิรฌา  โชติปิยวานิช
, นางสาวไอยลดา พลเยี่ยม 
และ กิจการนักเรียน 

ขั้นดำเนินการ  (D : Do) 
๑. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนกิจกรรม 
2.. จัดกิจกรรมที่ปรึกษา 
3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหน้าที่ตามกิจกรรมแต่
ละกิจกรรม 
4. ดำเนินกิจกรรม 

 
ธันวาคม ๒๕๖5 
 
ธันวาคม  ๒๕๖5 – กันยายน 
๒๕๖6 

นางสาวจิรฌา  โชติปิยวานิช
, นางสาวไอยลดา พลเยี่ยม 
และ กิจการนักเรียน 

ขั้นประเมินผล  (C : Check) 
๑. ติดตามและประเมินผล 
 
๒. สรุปและรายงานโครงการ 

 
ธันวาคม  ๒๕๖5 – กันยายน 
๒๕๖6 
ธันวาคม ๒๕๖6 
 

นางสาวจิรฌา  โชติปิยวานิช
, นางสาวไอยลดา พลเยี่ยม 
และ กิจการนักเรียน 

ขั้นติดตามตรวจสอบ  (A : Act) 
นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรมแล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

 
กันยายน ๒๕๖6 
 

 

นางสาวจิรฌา  โชติปิยวานิช
, นางสาวไอยลดา พลเยี่ยม 
และ กิจการนักเรียน 

 

 

 



๑๔๓ 
 

 กิจกรรมที่  ๒ กิจกรรมประกวดเยาวชนตนแบบเก่งและดี (TO BE NUMBER ONE) 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (P : Plan) 
๑.  รับสมัครนักเรียน 
๒.  เสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยกำหนดเป็น
โครงการและกิจกรรมในการแก้ปัญหา 
๓.  ประชุมคณะกรรมการฯกำหนด
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามโครงการ 
๔. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๕.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
๖.  กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 

 
ตุลาคม ๒๕๖5 
 
ตุลาคม  ๒๕๖5 

 
นางสาวจิรฌา  โชติปิยวานิช, 
นางสาวไอยลดา พลเยี่ยม 
และ กิจการนักเรียน 

ขั้นดำเนินการ  (D : Do) 
๑. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนกิจกรรม 
2.. จัดกิจกรรมที่ปรึกษา 
3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหน้าที่ตามกิจกรรมแต่
ละกิจกรรม 

 
ธันวาคม ๒๕๖5 
 
ธันวาคม  ๒๕๖5 – กันยายน 
๒๕๖6 

นางสาวจิรฌา  โชติปิยวานิช, 
นางสาวไอยลดา พลเยี่ยม 
และ กิจการนักเรียน 

ขั้นประเมินผล  (C : Check) 
๑. ติดตามและประเมินผล 
 
๒. สรุปและรายงานโครงการ 

 
ธันวาคม  ๒๕๖5 – กันยายน 
๒๕๖6 
 
กันยายน ๒๕๖6 

นางสาวจิรฌา  โชติปิยวานิช, 
นางสาวไอยลดา พลเยี่ยม 
และ กิจการนักเรียน 

ขั้นติดตาม  ตรวจสอบ  (A : Act) 
นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรมแล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

 
กันยายน ๒๕๖6 

นางสาวจิรฌา  โชติปิยวานิช, 
นางสาวไอยลดา พลเยี่ยม 
และ กิจการนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๔ 
 

กิจกรรมที่  ๓  กิจกรรมประกวด Dance Plaza  
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (P : Plan) 
๑.  รับสมัครนักเรียน 
๒.  เสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยกำหนดเป็น
โครงการและกิจกรรมในการแก้ปัญหา 
๓.  ประชุมคณะกรรมการฯกำหนดผู้รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานตามโครงการ 
๔. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๕.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
๖.  กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 

 
ตุลาคม  ๒๕๖5 
 
ตุลาคม  ๒๕๖5 
 
ตุลาคม  ๒๕๖5 

นางสาวจิรฌา  โชติปิยวานิช, 
นางสาวไอยลดา พลเยี่ยม 
และ กิจการนักเรียน 

ขั้นดำเนินการ  (D : Do) 
๑. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนกิจกรรม 
2.. จัดกิจกรรมที่ปรึกษา 
3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหน้าที่ตามกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรม 
4. ดำเนินกิจกรรม 

 
พฤศจิกายน  ๒๕๖5 
 
พฤศจิกายน  ๒๕๖5 
 
ธันวาคม  ๒๕๖5 

นางสาวจิรฌา  โชติปิยวานิช, 
นางสาวไอยลดา พลเยี่ยม 
และ กิจการนักเรียน 

ขั้นประเมินผล  (C : Check) 
๑. ติดตามและประเมินผล 
๒. สรุปและรายงานโครงการ 

 
ธันวาคม  ๒๕๖5 
มกราคม  ๒๕๖6 

นางสาวจิรฌา  โชติปิยวานิช, 
นางสาวไอยลดา พลเยี่ยม 
และ กิจการนักเรียน 

ขั้นติดตาม  ตรวจสอบ  (A : Act) 
นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

 
มกราคม ๒๕๖6 

นางสาวจิรฌา  โชติปิยวานิช, 
นางสาวไอยลดา พลเยี่ยม 
และ กิจการนักเรียน 

 

 

 

 

 

 



๑๔๕ 
 

5. งบประมาณที่ใช้    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 7,000 บาท      งบอุดหนุนราย -  บาท      
 กิจกรรมที่  ๑  กิจกรรมศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 7,000 บาท 

 
ที ่

 
รายการ 

งบประมาณ  
รวม อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 

1. 
2.  
 
 
 

วัสดุ 
ศึกษาดูงานโรงเรียนแกนนำ (ค่าใช้จ่าย) 

- 3,000.- 
4,000.- 

- 3,000.- 
4,000.- 

รวม 7,000.- 
      
  กิจกรรมที่  ๒ กิจกรรมประกวดเยาวชนตนแบบเก่งและดี (TO BE NUMBER ONE) - บาท 

 
ที ่

 
รายการ 

งบประมาณ  
รวม อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 

๑. จ้างเหมาทำอาหารว่าง 1 มื้อ 
- นักเรียน 10 คน 
- ครู 2 คน 
-  

- - - - 

2. จ้างเหมาทำอาหาร 1 มื้อ                  
- นักเรียน 10 คน 
- ครู 2 คน 
-  

- - - - 

รวม - 
 

    
 กิจกรรมที่  ๓  กิจกรรมประกวด Dance Plaza 3,000 บาท  

 
ที ่

 
รายการ 

งบประมาณ  
รวม อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 

๑. จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม 
1 มื้อ 

- นักเรียน 203 คน 
- ครู 4 คน 
-  

3,000.-   3,000.- 

รวม 3,000.- 
 



๑๔๖ 
 

6.  การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
๑. น ักเร ียนเป นผู ม ีส ุนทร ียภาพ ม ีส ุขภาพกายและ     
สุขภาพจิตที่ดี 
๒. นักเรียนรูจักปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ 
๓. นักเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออก
อยางเหมาะสม รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

๑.  การสอบถาม 
๒.  การทดสอบ 
 

๑.  แบบสอบถาม 
๒.  แบบทดสอบ 
 

 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                            

7.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม เปนผูมีสุนทรียภาพทางดานศิลปะ 
ดนตรีและกีฬามีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีรูจักปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี ่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ และเห็นคุณคาในตนเอง มีความมั ่นใจ                          
กลาแสดงออกอยางเหมาะสม รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์    
 
 
 
 

 
                                             ลงชื่อ……………………………………………ผู้เสนอ/รับผดิชอบโครงการ  
                                                    ( นางสาวจิรฌา  โชติปิยวานิช )                      
                                                             ตำแหนง่ ครู  

 

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

         ( นายดำรง ศรพรม )  
                 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 

 

 



๑๔๗ 
 

 

โครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
กลยุทธ์โรงเรียนที ่4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวีระชัย อุไรรางกูล 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖5 – 30 กันยายน ๒๕66 
  
 

๑. หลักการและเหตุผล 

           การจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  ๒๕๔๒ นั้น              
เน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในปัจจุบันเป็นปัญหาสำคัญ     
ในโรงเรียน  เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคณิตศาสตร์ในทุกช่วงชั้นยังอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์          
ของระดับประเทศและระดับที่โรงเรียนกำหนด  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ขึ้นมา   
เพ่ือจัดเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิธีหนึ่งที่พัฒนาศักยภาพทุกๆ  ด้านที่ต้องการให้เกิดในตัวผู้เรียน ช่วยให้
ผู้ร่วมกิจกรรมได้ปรับพฤติกรรมของตนให้เข้ากับหมู่คณะ อีกทั้งยังสามารถเสริมสร้างทักษะกระบวนการ        
ทางคณิตศาสตร์ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว 

๒. วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                      
 ๒.๑  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
  ๒.๒  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ 
 ๒.๓  เพ่ือสร้างและพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
 ๒.๔  เพ่ือฝึกทักษะทางสังคม ได้แก่  การอยู่ร่วมกัน  การทำงานร่วมกัน  การยอมรับฟัง 
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

๒.๕  เพ่ือเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  
  ๒.๖  เพ่ือพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในด้านการแก้ปัญหาและ 
การสื่อสารความรู้ความสมารถทางการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และการเชื่อมโยงความรู้ไปใช้ใน

ชีวิตประจำวัน 

 

 



๑๔๘ 
 

๓. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ   

      ๓.๑ ด้านปริมาณ    
  ๓.๑.๑  ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่เข้ารว่มกิจกรรมมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
  ๓.๑.๒  ร้อยละ ๓   ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
  ๓.๑.๓  ร้อยละ ๘๐ มีสื่อการเรียนการสอนเพียงพอต่อความต้องการ 

    ๓.๒ เชิงคุณภาพ                                 
นักเรียนโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๕  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  นักเรียนมี

ความรู้   ความเข้าใจในการเรียนคณิตศาสตร์และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้น               
จากปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

๔. กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน    

ที ่ กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 

๑ 

ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน
คณิตศาสตร ์
ขั้นเตรียมการ (P : Plan) 
๑. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหาร 
    สถานศึกษา 
๒. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการ 

 ขั้นดำเนินการ (D : Do) 
๑. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
๒. ดำเนินการจัดทำแบบฝึกหัด สื่อการสอนและ

จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน 

ขั้นประเมินผล (C : Check) 
๑. ติดตามและประเมินผลการเรียนของนักเรียน 
ขั้นติดตามตรวจสอบ (A : Act) 
๑. ติดตามตรวจสอบและสรุปผล รายงานผล

การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 

ต.ค. ๖๕-ก.ย.๖๖ 

 

นายวีระชัย  อุไรรางกูล 

 

 

 



๑๔๙ 
 

๕. งบประมาณที่ใช ้ 

 ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ บาท 

 

ที ่

 

กิจกรรม 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 

ค่าครุภัณฑ ์

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
 
 

- - ๒,๐๐๐.- - ๒,๐๐๐.- 

รวม ๒,๐๐๐.- 

 

6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

๑. ทุกชั้นเรียนมีแบบฝึกคณิตศาสตร์ 
๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีสื่อการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย 
๓. นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์และ
คิดคำนวณท่ีดียิ่งขึ้น 
๔. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระการ 
เรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้นในทุกชั้นเรียน    
อย่างน้อยร้อยละ ๓  
๕. นักเรียนร้อยละ ๘๐  มีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ 

๑. การสังเกต 
๒. แบบสอบถาม 
๓. การสรุปรายงานผล 
๔. ผลการเรียนวิชา 
    คณิตศาสตร์ 

๑. แบบสังเกต 
๒. แบบสอบถาม 
๓. แบบสรุปรายงานผล 
๔. แบบทดสอบและ 
    กระบวนการจัดกิจกรรม 
    วิชาคณิตศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๕๐ 
 

 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ                                                                                                                                           
 7.๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้นในทุกชั้นเรียนอย่างน้อยร้อยละ ๓    

7.๒ นักเรียนสามารถเรียนรู้ที่จะทำงานและการปรับตัวในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น  และสามารถแก้ปัญหา
และการนำความรู้ไปใช้ การสื่อสารความรู้ความคิดทางคณิตศาสตร์และการเชื่อมโยงความรู้และมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาคณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 

                                      

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ…………………………….........….ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ 
 ( นายวีระชัย  อุไรรางกูล ) 
         ตำแหน่ง คร ู

ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   ( นายดำรง  ศรพรม ) 
           ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 



๑๕๑ 
 
 

โครงการ   เข ้าค ่ายพักแรมและเด ินทางไกลของลูกเส ือ - เนตรนาร ี  ประจำปี                  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

กลยุทธ์โรงเรียนที ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวีระชัย อุไรรางกูล 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖5 – 30 กันยายน ๒๕66 
  
 

 
๑.  หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้                
๓  กิจกรรมคือกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีเป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุ่มกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและตามข้อบังคับ
คณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือพ.ศ.๒๕๐๙  ได้เขียนไว้ในข้อ ๒๘๓               
ว่าการเดินทาง ไกลและแรมคืน ให้ผู้กำกับกลุ่มหรือผู้กำกับลูกเสือ นำลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและแรมคืนในปี
หนึ่งไม่น้อยกว่า ๑ ครัง้ ครั้งหนึ่งให้พักแรมอย่างน้อยหนึ่งคืน มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่
ในระเบียบวินัยรู้จักช่วยตัวเองรู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่นตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติมและในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสมศ.ตัวบ่งชี้พ้ื นฐานที่๒.๓กล่าวถึงการ
บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของกิจกรรมลูกเสือไว้ด้วยซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมลูกเสือมีความสำคัญต่อผู้เรียน
มากโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ลูกเสือเนตรนารี
ฝึกการอยู่ร่วมกันและอยู่ในระเบียบที่ดี 
 
๒.   วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพื่อให้ลูกเสือ - เนตรนารีได้เข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล  ปีการศึกษาละ  ๑  ครั้ง 
๒.๒  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาได้จัดการสอนและประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ 

เนตรนารีได้ครบตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิ 
 
 
 
 
 
 



๑๕๒ 
 

๓.   เป้าหมาย 
๓.๑ ด้านปริมาณ  

 ๓.๑ ลูกเสือ -เนตรนารี  ร้อยละ  ๑๐ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลของโครงการ 
สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 
 ๓.๒ ลูกเสือ - เนตรนารี  ร้อยละ  ๑๐๐  เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล 
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
 ทางโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนและประเมินผลลูกเสือ – เนตรนารีได้ครบตามหลักสูตร
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๔.กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลู

กเสือ-เนตรนารี (ของ สพม.๕)   
ขั้นเตรียมการ(P: Plan) 
๑. ประชุม,เสนอโครงการ,สำรวจสถานที่ 
ที่จะเข้าค่าย (ติดต่อล่วงหน้า) 
๒. จัดเตรียมแผน 
๓. จัดเตรียมเสนองบประมาณ 
ขั้นดำเนินการ(D : Do) 
๑. ติดต่อค่าย/ติดต่อรถ 
๒. กำหนดวันที่จะไป 
๓. ดำเนินการตามกิจกรรมและแผนที่วางไว้ 
ขั้นประเมินผล(C : Check) 
๑. สังเกต  สอบถาม  สัมภาษณ์  
    การตอบแบบสอบถาม 
๒. สรุปผลการดำเนินงาน(ข้อดี/ข้อเสีย) 
๓. จัดทำสรุปโครงการเป็นรูปเล่ม 
ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A : Act) 
นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

ต.ค. ๖๕-ก.ย.๖๖ 
 

นายวีระชัย  อุไรรางกูล 



๑๕๓ 
 

๒. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลู
กเสือ- เนตรนารี ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖ 
ขั้นเตรียมการ (P: Plan) 
๑.ประชุม,เสนอโครงการ,สำรวจสถานที่ท่ีจะเข้า
ค่าย (ติดต่อล่วงหน้า) 
๒.จัดเตรียมแผน 
๓. จัดเตรียมเสนองบประมาณ 
ขั้นดำเนินการ(D : Do) 
๑.ติดต่อค่าย/ติดต่อรถ 
๒.กำหนดวันที่จะไป 
๓.ดำเนินการตามกิจกรรมและแผนที่วางไว้ 
ขั้นประเมินผล(C : Check) 
๑.สังเกต  สอบถาม  สัมภาษณ์  
การตอบแบบสอบถาม 
๒.สรุปและรายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A : Act) 
นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

ต.ค. ๖๕-ก.ย.๖๖ 
 

นายวีระชัย  อุไรรางกูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๔ 
 

๕. งบประมาณที่ใช้  
 ใช้งบประมาณจากเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งบประมาณทั้งสิ้น ๕๕,๐๐๐ บาท 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 

ค่าครุภัณฑ ์
๑ กิจกรรม เข้าค่ายพักแรมและ

เดินทางไกลของลูกเสือ-เนตร
นารี (ของ สพม.)   

      

๒ กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและ   
เดินทางไกลของลูกเสือ- 
เนตรนารี 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
๑.ค่ายานพาหนะ 
๒.ค่าอาหารและที่พัก 

๒๐,๐๐๐.- ๓๕,๐๐๐.-   55,000.- 

รวม      ๕๕,๐๐๐ 
 

๖.  การวัดผลและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
๑.  ลูกเสือ - เนตรนารีได้เข้าค่ายพักแรมและเดิน
ทางไกล 
๒.  จัดการสอนและประเมินผลกิจกรรมการเรียน
การสอนลูกเสือ – เนตรนารีได้ครบตามหลักสูตร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. ครูสังเกต  
๒. ให้กรอกแบบสอบถาม   
๓. ให้ตอบแบสัมภาษณ์  
๔. กรอกแบบประเมิน 

๑. แบบสังเกต  
๒. แบบสอบถาม   
๓. แบบสัมภาษณ์ 
๔. แบบประเมิน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๕ 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.๑  ลูกเสือ - เนตรนารีได้เข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล  อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.๒  ผู้บังคับบัญชาได้จัดการสอนและประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ – เนตรนารีได้ครบตาม
หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 

      
 
 
 
 
 
                                      
                                                                                    
 
 
 
 
 

ลงชื่อ…………………………….........….ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ 
 ( นายวีระชัย  อุไรรางกูล ) 
         ตำแหน่ง คร ู

ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   ( นายดำรง  ศรพรม ) 
           ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 



๑๕๖ 
 
 

โครงการ   ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
กลยุทธ์โรงเรียนที ่4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนปลอดภัยทุกรูปแบบ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวีระชัย อุไรรางกูล 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖5 – 30 กันยายน ๒๕66 
  
 

 
๑.  หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ กำหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน
มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู ้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ จัดกิจกรรมชุมนุมให้สอดคล้องกับความสนใจ   
ความถนัด และสนองความต้องการ ของผู้เรียน และคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและให้สอดคล้องตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๒.  วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุมตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการใน ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เช่นชุมนุมภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ชุมนุมคณิตศาสตร์  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุมเพ่ือพัฒนาลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ เช่น ชุมนุมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ชุมนุมส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน ชุมนุมประดิษฐ์เศษวัสดุ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนเลือกเรียนกิจกรรมชุมนุมที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เช่น ชุมนุมนาฏศิลป์ ชุมนุมตุ๊กตาชาววัง ชุมนุมดนตรีไทย  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.๔ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 ๒.๕ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
๓.  เป้าหมาย 

เป้าหมาย เชิงปริมาณ  
๓.๑ นักเรียนเลือกเรียนกิจกรรมชุมนุมได้ตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการของตนเอง   

ร้อยละ ๘๕ 
 เป้าหมาย  เชิงคุณภาพ 
 3.2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และร่วมกันอนุรักษ์ เอกลักษณ์ไทยประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงามของไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 



๑๕๗ 
 

๔. กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมชุมนุมและ
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
ขั้นเตรียมการ (P: Plan) 
๑.สรุปโครงการปีการศึกษา ๒๕๕๘พิจารณา
ปัญหา และอุปสรรค 
๒.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
ขั้นดำเนินการ(D : Do) 
๑.วางแผนและ จัดทำโครงการ  
๒.ดำเนินการตามแผนและโครงการที่จัดทำ 
ขั้นประเมินผล(C : Check) 
๑.สังเกต  สอบถาม  สัมภาษณ์  การตอบ
แบบสอบถาม 
๒.สรุปและรายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A : Act) 
นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ 
 

นายวีระชัย  อุไรรางกูล 

๒. กิจกรรมส่งเสริมสนันสนุนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
ขั้นเตรียมการ (P: Plan) 
๑.สรุปโครงการปีการศึกษา ๒๕๕๘พิจารณา
ปัญหา และอุปสรรค 
๒.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
ขั้นดำเนินการ(D : Do) 
๑.วางแผนและ จัดทำโครงการ  
๒.ดำเนินการตามแผนและโครงการที่จัดทำ 
ขั้นประเมินผล(C : Check) 
๑.สังเกต  สอบถาม  สัมภาษณ์  การตอบ
แบบสอบถาม 
๒.สรุปและรายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A : Act) 
นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

ต.ค. ๖๕ - ก.ย.๖๖ 
 

นายวีระชัย  อุไรรางกูล 

 
 
 



๑๕๘ 
 

๕.  งบประมาณที่ใช้ 
 ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๐๐๐ บาท 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 

ค่าครุภัณฑ ์

๑ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมชุมนุมและกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

- ๒,๐๐๐.- - - ๒,๐๐๐.- 

๒ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- - ๒,๐๐๐.- - ๒,๐๐๐.- 

รวม ๔,๐๐๐.- 

 
๖.  การวัดผลและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
๑. นักเรียนเลือกเรียนกิจกรรมชุมนุมได้ตามความถนัด 
ความสนใจ และความต้องการของตนเอง ร้อยละ ๑๐๐ 
๒. ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์เอกลักษณ์ไทย
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

๑. การสังเกต 
๒. การสอบถาม 
๓. การเข้าร่วมกิจกรรม 

๑. แบบสังเกต 
๒. แบบสัมภาษณ์ 
๓. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
๔. แบบประเมินกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๙ 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ นักเรียนได้เลือกกิจกรรมชุมนุมตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการใน ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เช่นชุมนุมภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ชุมนุมคณิตศาสตร์  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๗.๒ นักเรียนได้เลือกกิจกรรมชุมนุมเพื ่อพัฒนาลักษณะนิสัยที ่พึงประสงค์ เช่น ชุมนุมอนุร ักษ์
สิ่งแวดล้อม  ชุมนุมผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๗.๓ นักเรียนเลือกเรียนกิจกรรมชุมนุมที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เช่น ชุมนุมนาฏศิลป์  ชุมนุมตุ๊กตาชาววัง  ชุมนุมดนตรีไทย ชุมนุมเพลงเรือ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ๗.๔ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
                                      
                                                                                    
 
 
 
 
 

ลงชื่อ…………………………….........….ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ 
 ( นายวีระชัย  อุไรรางกูล ) 
         ตำแหน่ง คร ู

ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   ( นายดำรง  ศรพรม ) 
           ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 



๑๖๐ 
 
 

โครงการ   ส่งเสริมระเบียบวินัย 
กลยุทธ์โรงเรียนที ่4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนปลอดภัยทุกรูปแบบ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวีระชัย อุไรรางกูล 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖5 – 30 กันยายน ๒๕66 
  
 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนานักเรียน ให้เป็นบุคคลที ่มีคุณภาพทั ้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้
ความสามารถและมีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทาง
การศึกษาที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้
เป็นคนดี  คนเก่ง  มีความสุข นอกจากดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ได้รับกระบวนการเรียนรู้
แล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไป
เกี ่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมที่
ผู ้ปกครอง ครู อาจารย์ ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ย ง โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม   
จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมระเบียบวินัย 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑  ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจในระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้น 
๒.๒  ป้องกันการกระทำความผิดกฏระเบียบในโรงเรียน 
๒.๓  ผู้เรียนสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอก

สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
๒.๔  สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ในทุกพ้ืนที่ 
 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑  ด้านปริมาณ 
๓.๑.๑ ร้อยละ  ๙๕  ผู้เรียนปอ้งกันตนเองจากยาเสพติดให้โทษและอบายมุขในสถานศึกษา 
๓.๑.๒ ร้อยละ  ๙๕  ผู้เรียนลดปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
๓.๑.๓ ร้อยละ  ๙๕  ผู้เรียนสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา 

เสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
๓.๑.๔ ร้อยละ ๑๐๐  ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงาน

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข  ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 



๑๖๑ 
 

๓.๒  ด้านคุณภาพ 
๓.๒.๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี  มีภูมิคุ้มกันทางจิตที่ดี มีทักษะการดำรงชีวิตไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดและ 

อบายมุข มีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 
๓.๒.๒  ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน มีมีจิตสำนึกร่วมกันในการดูแลกลุ่มเสี่ยง

กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข 
๓.๒.๓  โรงเรียนได้รับการประเมินให้เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 

๔. กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนระเบียบวินัยของ
นักเรียน 
ขั้นเตรียมการ (P : Plan) 
๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
    สถานศึกษา 
๒. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการ 

 ขั้นดำเนินการ (D : Do) 
๑. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
๒. ดำเนินการจัดทำแบบฝึกหัด สื่อการสอนและ
จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน 

ขั้นประเมินผล (C : Check) 
๑. ติดตามและประเมินผลการเรียนของนักเรียน 
ขั้นติดตามตรวจสอบ (A : Act) 
๑. ติดตามตรวจสอบและสรุปผล รายงานผล
การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 

ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ 

 

นายวีระชัย  อุไรรางกูล 

 

 
 
 
 
 
 



๑๖๒ 
 

๕.  งบประมาณที่ใช้ 
 ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ บาท 

 

ที ่

 

กิจกรรม 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 

ค่าครุภัณฑ ์

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนระเบียบ
วินัยของนักเรียน 
 
 

- ๒,๐๐๐.- - - ๒,๐๐๐.- 

รวม ๒,๐๐๐.- 

 
๖. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑.  ร้อยละ  ๙๕  ผู้เรียนป้องกันตนเอง
จากยาเสพติดให้โทษและอบายมุขใน
สถานศึกษา 
๒.  ร้อยละ  ๙๕  ผู้เรียนลดปญัหายา
เสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา 
๓. ลดปัญหาการผิดกฎระเบียบวินัยร้อย
ละ๙๗ 

สำรวจความคิดเห็น 
 
 
สำรวจความคิดเห็น 
 
 
สำรวจความคิดเห็น 

แบบสำรวจความคิดเห็น 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๓ 
 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
๗.๑  ผู้เรียนป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 

นอกสถานศึกษา 
๗.๒  ผู้เรียนสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอก

สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 ๗.๓  ผู้เรียนมีระเบียบวินัยในการอยู่รวมกันในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

                                      

                                                                                    

 

 

 

 

 

ลงชื่อ…………………………….........….ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ 
 ( นายวีระชัย  อุไรรางกูล ) 
         ตำแหน่ง คร ู

ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   ( นายดำรง  ศรพรม ) 
           ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 



๑๖๔ 

 

โครงการ   ค่ายรักษ์ภาษาไทย 
กลยุทธ์โรงเรียนที ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวไอยลดา พลเยี่ยม 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖5 – 30 กันยายน ๒๕66 
  
 

 
๑.  หลักการและเหตุผล 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ  เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ                  
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร เพื่อสร้างความ
เข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ทำให้สามารถประกอบกิจธุรการงานและสามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคม
ประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข ทั้งยังเป็นเครื ่องมือในการแสวงหาความรู้  ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้  ความคิดวิเคราะห์  วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจนนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทาง
สังคมและเศรษฐกิจ  เนื่องจากภาษาไทยเป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และ
สืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป   

 
 ๒.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยของนักเรียน 
2. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อภาษาไทย 
3. เพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออกและสนุกสนาน 
   

๓.  เป้าหมาย 
๓.๑ ด้านปริมาณ                                                                                                                                                                               

  -  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐  
  

๓.๒ ด้านคุณภาพ 
  -  นักเรียนมีความพึงพอใจในการทำกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 



๑๖๕ 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่  ๑.  ค่ายรักษ์ภาษาไทย 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (P : Plan) 
๑.  ประชุมวางแผนแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน 
๒.  ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามคำสั่งวางแผนการทำงาน 
๓.  สำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการ 

 
ตุลาคม  ๒๕๖๕ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ขั้นดำเนินการ  (D : Do) 
๑. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
๒. ประชาสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
๓. ดำเนินงานตามจัดกิจกรรมที่กำหนด 
 

 
ตุลาคม  ๒๕๖๕ -
กันยายน  ๒๕๖๖ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ขั้นประเมินผล  (C : Check) 
   รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 

มีนาคม  ๒๕๖๖-
กันยายน  ๒๕๖๖ นางสาวไอยลดา พลเยี่ยม 

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ  (A : Act) 
  สรุปผลการประเมินและจัดทำรายงานตามกิจกรรม/
โครงการ 

 
มีนาคม  ๒๕๖๖-
กันยายน  ๒๕๖๖ 

 
นางสาวไอยลดา พลเยี่ยม 

 
5. งบประมาณที่ใช้  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   ๑๐,๐๐๐ บาท       

ที ่ กิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

รวม ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

๑. กิจกรรมที่  ๑.  การจัดค่ายรักษ์ภาษาไทย  
 
 
 
 

- ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 

 รวม ๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 



๑๖๖ 

๖. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐  
๒. นักเรียนมีความพึงพอใจในการทำกิจกรรม 
 

สังเกต 
สอบถามความคิดเห็น 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบสอบถามความคิดเห็น 
 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.1 นักเรียนสามารถแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์  และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
๗.2 นักเรียนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมให้สำเร็จตามเป้าหมาย 
๗.3 นักเรียนสามารถส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยให้เยาวชนทั่วไปได้รู้ถึงคุณค่าของภาษาประจำชาติ 

 
 
 

                ลงชื่อ............................................ ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ 
 ( นายสาวไอยลดา พลเยี่ยม ) 

                                                   ตำแหน่ง ครู  

 

 

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                             ( นายดำรง ศรพรม ) 
                   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๗ 

ประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการค่ายรักษ์ภาษาไทย 
 

 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 

๑. ค่าจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม 

 

 ๕,๐๐๐.-  ๕,๐๐๐.- 

๒. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดค่าย 

 

 ๕,๐๐๐.-  ๕,๐๐๐.- 

รวม ๑๐,๐๐๐.- 



๑๖๘ 

 

โครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลยุทธ์โรงเรียนที ่3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวไอยลดา พลเยี่ยม 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖5 – 30 กันยายน ๒๕66 
  
 

 
๑.  หลักการและเหตุผล 

สติปัญญาหรือความเก่งของมนุษย์มีความหลากหลายและแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ซึ่งเรียก
ปัญญาแบบนี้ว่า “พหุปัญญา” ซึ่งมีอยู่หลายด้าน สมองของมนุษย์ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูที่เหมาะสม การส่งเสริม
ความสามารถทางสติปัญญาในการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีเป้าหมายอย่างมีเหตุผล และต้องจัดให้
เหมาะกับความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาของแต่ละบุคคลให้เต็มตาม
ศักยภาพ ในปัจจุบันการดำเนินชีวิตของทุก ๆ คน  มีการพัฒนาและปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาวการณ์                  
ที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงจำเป็นต้องสร้างเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถ             
ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน  การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีความเป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ และมีสุนทรียภาพด้านดนตรี กีฬา ศิลปะการแสดง รวมถึง การ
ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการเตรียมพร้อมให้เด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน
ประเทศในอนาคต  

 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม
ให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับ นานาชาติสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
จึงตอบสนองเจตนารมณ์ดังกล่าว โดยการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จให้สถานศึกษายกระดับคุณภาพการศึกษา
คือนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากการประเมินระดับชาติเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 3ซึ่งการที่จะดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ละเป้าหมายที่กำหนดไว้นั้น สถานศึกษาจำเป็นต้องพัฒนา
การศึกษาอย่างตลอดแนว ทั้งในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ ตลอดจนการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ทั้งนี้โดยปลูกฝังรากเหง้าทางภูมิปัญญา ให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้สืบทอด ภูมิปัญญาจากผู้รู้ในชุมชน 
เพื่อให้เยาวชนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดประมวลผล ตลอดจนสนับสนุนให้เยาวชน และชุมชน
โดยตระหนักถึงความสำคัญของชุมชน มีความเข้าใจรากเหง้า ความเป็นวัฒนธรรม แบ่งปัน เกื้อกูลช่วยเหลือ     
ซึ่งกันและกัน มีการศึกษาเรียนรู้วิถีการดำรงชีวิต ชุมชนภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่มีมาช้านาน บนพื้นฐานของ
ธรรมชาติที่เก่ียวพันสอดคล้องกันกับวิถีชีวิตชุมชน 



๑๖๙ 

ภาษาก็ถือเป็นวัฒนธรรมเช่นกันที่มีการสืบทอดกันมาอย่างช้านานจากรุ่นสู่รุ่น วัฒนธรรมทางภาษา   
อันได้แก่  คำประพันธ์ประเภทต่าง ๆ  การเล่นเพลงพื้นบ้าน การร้องเพลงกล่อมเด็ก เป็นต้น นอกจากนี้                 
การเรียนวรรณคดียังช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์  ความเป็นมาของรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เล็งเห็นความสำคัญของพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความพร้อมที่
จะศึกษาต่อหรือฝึกทำงานบนพื้นฐานค่านิยมอันดีงาม มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและยอมรับที ่อยู่
ร่วมกันบนโลกที่มีความหลากหลายทั้งสภาพจิตใจ ร่างกาย และติปัญญาได้อย่างมีความสุข  จึงจัดทำโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย และสร้างแรงเสริมให้ผู้เรียนที่มีความถนัดทางการใช้ภาษาไทย  

 
 ๒.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการใช้ทักษะทางภาษา ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนของ
ผู้เรียน   เพื่อประโยชน์ในการแสวงหาความรู้ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยและผลการ
ทดสอบระดับชาติ  ผ่านสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยี ที่หลากหลาย  

๒. เพื่อให้ผู้เรียนใช้ทักษะทางภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้และปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการได้อย่างเหมาะสม        
บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน การแสวงหาความรู้และใช้ภาษาในการพัฒนาตนและสร้างสรรค์
งานอาชีพ 

๔. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย มีจิตสำนึกรักความเป็นไทย  อนุรักษ์สืบ
สาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บนพื้นฐานของคุณธรรม และจริยธรรม 

๕. สนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง 
 

๓.  เป้าหมาย 
๓.๑ ด้านปริมาณ                                                                                                                                                                               

  -  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐  
  

๓.๒ ด้านคุณภาพ 
  -  นักเรียนมีความพึงพอใจในการทำกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 



๑๗๐ 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่  ๑.  วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (P : Plan) 
๑.  ประชุมวางแผนแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน 
๒.  ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามคำสั่งวางแผนการทำงาน 
๓.  สำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการ 

 
ตุลาคม  ๒๕๖๕ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ขั้นดำเนินการ  (D : Do) 
๑. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
๒. ประชาสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
๓. ดำเนินงานตามจัดกิจกรรมที่กำหนด 
 

 
ตุลาคม  ๒๕๖๕ -
กันยายน  ๒๕๖๖ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ขั้นประเมินผล  (C : Check) 
   รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 

มีนาคม  ๒๕๖๖-
กันยายน  ๒๕๖๖ นางสาวไอยลดา พลเยี่ยม 

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ  (A : Act) 
  สรุปผลการประเมินและจัดทำรายงานตามกิจกรรม/
โครงการ 

 
มีนาคม  ๒๕๖๖-
กันยายน  ๒๕๖๖ 

 
นางสาวไอยลดา พลเยี่ยม 

 
 
5. งบประมาณที่ใช้  อุดหนุนรายหัว 2,000 บาท 

ที ่ กิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

รวม ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

๑. กิจกรรมที่  ๑. วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 
 
 

- - ๒,๐๐๐.-  ๒,๐๐๐.- 

 รวม ๒,๐๐๐.- 

 
 
 
 
 



๑๗๑ 

๖. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐  
๒. นักเรียนมีความพึงพอใจในการทำกิจกรรม 
 
 

สังเกต 
สอบถามความคิดเห็น 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบสอบถามความคิดเห็น 

 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.๑ ได้พัฒนาและส่งเสริมการใช้ทักษะทางภาษา ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนของ
ผู้เรียน เพื่อประโยชน์ในการแสวงหาความรู้ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยและผลการ
ทดสอบระดับชาติ  ผ่านสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยี ที่หลากหลาย  
 7.๒ ผู้เรียนใช้ทักษะทางภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้และปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการได้อย่างเหมาะสม        
บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7.๓ ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน การแสวงหาความรู้และใช้ภาษาในการพัฒนาตนและ 
สร้างสรรค์งานอาชีพ 
 7.๔ ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย มีจิตสำนึกรักความเป็นไทย อนุรักษ์สืบสาน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น บนพื้นฐานของคุณธรรม และจริยธรรม 
 7.๕ สนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาไทยอย่างต่อเนื่องลงชื่อ 
 
 
 
 

                ลงชื่อ............................................ ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ 
 ( นายสาวไอยลดา พลเยี่ยม ) 

                                                   ตำแหน่ง ครู  

 

 

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                             ( นายดำรง ศรพรม ) 
                   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 

 



๑๗๒ 

ประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 

๑. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

 

 

 

๒,๐๐๐.- - - ๒,๐๐๐.- 

รวม ๒,๐๐๐.- 



๑๗๓ 
 

โครงการ   ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและสภานักเรียน 
กลยุทธ์โรงเรียนที ่4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนปลอดภัยทุกรูปแบบ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนัฐวุฒิ เมฆเลื่อน 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖5 – 30 กันยายน ๒๕66 
 

 

 
๑.  หลักการและเหตุผล    

ระบบการปกครองของประเทศไทยมีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยสถานศึกษาเป็นสังคมแรก
ที่ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาต้องฝึกให้ผู้เรียนรู้จักประชาธิปไตย
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๑ บททั่วไป มาตรา ๗ บัญญัติไว้ว่า ในกระบวนการ
เรียนรู้ต้องมุ่งจิตสำนึกที่ถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข รู้จักรักษาส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ หมวด ๔ มาตรา 
๒๓ (๑) ความรู้เกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคม
โลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของสังคมไทยเพื่อปลูกฝังให้เด็กเป็นบุคคลที่ดีของการ
เป็นประชาธิปไตยอยู่ในตัว ในจิตใจ ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้ในสังคมด้วยความสมัครใจ 
จริงใจ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม  จึงจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้
และนำวิถีประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

๒. วัตถุประสงค์   
๒.๑  เพื ่อให้น ักเร ียนมีความรู ้ และมีส ่วนร่วมกิจกรรมในการดูแลปกครองภายในโรงเรียน               

ตามระบอบประชาธิปไตย 
๒.๒  เพ่ือให้นักเรียนได้เคารพรักษาในสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพของตนเองและของผู้อื่น 
๒.๓. เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำ และผู้ตามในระบอบประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง 
๒.๔.  เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและมีประสบการณ์ในการร่วมทำงานเป็นหมู่คณะ โดยยอมรับความ

คิดเห็นของคนอื่น 
 
 
 
 



๑๗๔ 
 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑  ด้านปริมาณ 

 ๓.๑.๑  ผู้เรียนร้อยละ  ๙๑  มีความรู้ เข้าใจ  และมีส่วนร่วมกิจกรรมในการดูแลปกครองภายใน
โรงเรียน ตามระบอบประชาธิปไตย 
 ๓.๑.๒  ผู้เรียน  ๙๑  ได้เคารพรักษาในสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพของตนเองและของผู้อื่น 
 ๓.๑.๓  ผู้เรียน  ๙๑  มีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำ และผู้ตามในระบอบประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง 
 ๓.๑.๔  ผู้เรียน  ๙๑  ได้รู้จักและมีประสบการณ์ในการร่วมทำงานเป็นหมู่คณะ โดยยอมรับความ
คิดเห็นของคนอ่ืน 

 ๓.๒  ด้านคุณภาพ 
๓.2.๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

 
๔. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและสภานักเรียน 
 

กิจกรรม 
 

กำหนดเวลา 
 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P : Plan) 
๑. วิเคราะห์สภาพปัญหาในการดำเนินงานส่งเสริม
ประชาธิปไตยและสภานักเรียน 
๒.  เสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยกำหนดเป็นโครงการและ
กิจกรรมในการแก้ปัญหา 
๓. ประชุมคณะกรรมการฯกำหนดผู้รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการ 
๔. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๕. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
๖. กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 
๗. จัดทำเอกสารและเครื่องมือที่เก่ียวข้องกับการเลือก                 
ตั้งและสภานักเรียน 
 
 
 
 
 
 

 
ตุลาคม ๒๕๖๕ 

 

 
กิจการนักเรียน 



๑๗๕ 
 

กิจกรรม 
 

กำหนดเวลา 
 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นดำเนินการ (D : Do) 
๑. ประชุมคณะกรรมการนักเรียนชุดเดิมเพ่ือเตรียมการ
จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ 
๒. รับสมัครประธานนักเรียน  หาเสียง  ประชาสัมพันธ์และ 
ดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียน 
๓. จัดกิจกรรมพ่ีสอนน้องให้กับคณะกรรมการชุดใหม่
เพ่ือให้รู้บทบาทและหน้าที่ของตนเอง 
๔. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหน้าที่ตามกิจกรรมแต่ละกิจกรรม 
     -  กิจกรรมหน้าเสาธง/เข้าแถวก่อนกลับบ้าน 
     -  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
     -  กิจกรรมคณะสี 
     -  กิจกรรมจิตอาสาสภานักเรียน 
     -  กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
     -  อบรมสภานักเรียน 

 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  

 
 
 

พฤษภาคม  ๒๕๖๖ 
 
พฤษภาคม  ๒๕๖๖ 

 
  

 
นายนัฐวุฒิ  
เมฆเลื่อน 
กิจการนักเรียน 

 

ขั้นประเมินผล (C : Check) 
๑.  จัดทำเครื่องมือประเมินผล 
๒.  เก็บรวบรวมข้อมูลในทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ 
๓.  วิเคราะห์ข้อมูล 
๔.  สรุปผลข้อมูล 

กันยายน  ๒๕๖๖ กิจการนักเรียน 
 

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ (A : Action) 
๑. สรุปข้อมูลที่ได้รับมาเป็นรูปเล่มเพ่ือใช้วางแผนพัฒนา
และรายงานตามลำดับ 
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน 

กันยายน  ๒๕๖๖ นายนัฐวุฒิ  
เมฆเลื่อน 
กิจการนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๖ 
 

5. งบประมาณที่ใช้ งบอุดหนุนรายหัว  ๒,๐๐๐.- บาท 

ที ่ กิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

รวม ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้ 
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าคร ุ
ภัณฑ์ 

๑. กิจกรรมที่ ๑ 
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและสภานักเรียน 
 
 
 

- - ๒,๐๐๐.- - ๒,๐๐๐.- 

 รวม  ๒,๐๐๐.- 

 
๖. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑.  ผู้เรียนร้อยละ  ๙๑  มีความรู้ และมีส่วนร่วมกิจกรรม
ในการด ูแลปกครองภายในโรง เร ี ยน ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
๒.  ผู้เรียน  ๙๑  ได้เคารพรักษาในสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ
ของตนเองและของผู้อื่น 
๓.  ผู้เรียน  ๙๑  มีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำ และผู้ตาม
ในระบอบประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง 
๔.  ผู้เรียน  ๙๑  ได้รู ้จักและมีประสบการณ์ในการร่วม
ทำงานเป็นหมู่คณะ โดยยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน 

สอบถามนักเรียน 
สังเกตพฤติกรรม 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๗ 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
๗.1 ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

 
 
 
     ลงชื่อ..................................................... ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ        
                 ( นายนัฐวุฒิ  เมฆเลื่อน ) 
                                                           ตำแหน่ง ครู 
 

          
                                    

 
               ลงชื่อ ...........................................  ผู้อนุมัติโครงการ 
                           ( นายดำรง  ศรพรม ) 
                               ตำแหน่ง ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๘ 
 

ประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและสภานักเรียน 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานส่งเสริม      
ประชาธิปไตยในโรงเรียนและสภานักเรียน 
 
 
 
 
 

๒,๐๐๐.- - - ๒,๐๐๐.- 

 รวม (สองบาทถ้วน) ๒,๐๐๐.- 
 



๑๗๙ 
 

 

 

 

โครงการ   พัฒนาและส่งเสริมงานสารสนเทศ 
กลยุทธ์โรงเรียนที ่4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนปลอดภัยทุกรูปแบบ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนัฐวุฒิ เมฆเลื่อน 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖5 – 30 กันยายน ๒๕66 
  
 

 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาของชาติ ระดับและการเปลี่ยนแปลงในสังคมอันเป็นผลมาจากพัฒนาการของยุค                  

โลกาภิวัตน์ ที่ส่งผลให้การสืบหา ค้นคว้าแสวงหาความรู้ และการเรียนรู้ทางศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาการของการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้
พัฒนาได้ทันกับ การเปลี่ยนแปลงกับสิ่งใหม่ ๆ ของวิทยาการต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน  

งานโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนมีความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนงานด้านบริหารจัดการและกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนจะต้องมีโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพ และ
เพียงพอแก่การให้บริการกับบุคลากรในสถานศึกษาและนักเรียน  

งานประชาสัมพันธ์มีบทบาทและความจำเป็นต่อโรงเรียน เพื ่อให้ชุมชนได้ มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ประสานความร่วมมือช่วยเหลือ สร้างศรัทธาและความเชื่อถือ เกิด
ทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน การประชาสัมพันธ์จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารงานโรงเรียนที่จะทำให้ภารกิจของ
โรงเรียนสำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนที่วางไว้ 

๒.  วัตถุประสงค์ 
    ๒.๑ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนงานด้านบริหารจัดการและกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 

 ๒.๒ เพื ่อให้บุคลากรของโรงเรียน และประชาชนทราบข้อมูล  ข่าวสาร และความเคลื ่อนไหว                        
ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

๒.๓  เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างบุคลากรในโรงเรียนกับชุมชนและผู้ปกครองให้เกิด
ความร่วมมือ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๘๐ 
 

 

 

๓.  เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  

๑. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้จนเป็นลักษณะนิสัย 
๒. มีศูนย์ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนทำให้นักเรียนและครูได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารและความ

เคลื่อนไหวทางการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน ร้อยละ ๘๐  
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

-  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
-  นักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารจากทางโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 

 
๔. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนางานโสตทัศน ์ 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ (P : Plan) 
๑.  แต่งตั้งคณะทำงาน    
๒.  ประชุมคณะทำงาน 
วางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรม   

 
พฤศจิกายน 
พฤศจิกายน 

 

 
นายนัฐวุฒิ  เมฆเลื่อน 

 

ขั้นดำเนินการ (D : Do) 
๑.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องเสีย
งเพ่ือใช้ในงานโสตทัศน์ 

 
ตุลาคม-มีนาคม 

 
นายนัฐวุฒิ  เมฆเลื่อน  

 
ขั้นประเมินผล (C : Check) 
๑. ผลการดำเนินงาน 
๒. สรุปการดำเนินกิจกรรม 

 
มีนาคม 

 

 
นายนัฐวุฒิ  เมฆเลื่อน  

 
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ (A : Action) 
-นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมแล้ว 
ใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

 
สิ้นปีงบประมาณ 

 

 
นายนัฐวุฒิ  เมฆเลื่อน  

 
 
กิจกรรมที่ ๒  พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ (P : Plan) 
๑.  เสนอขออนุมัติโครงการ 
๒.  แต่งตั้งคณะทำงาน    
๓.  ประชุมคณะทำงาน  วางแผนการจัดกิจกรรม   

พฤศจิกายน 
 

  นายนัฐวุฒิ  เมฆเลื่อน 
นางสาวสุชานันท์  อบเชย 

ขั้นดำเนินการ (D : Do) 
 ๑.  จัดทำแผนประชาสัมพันธ์โรงเรียน                 
 ๒.  จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ 
 ๓.  จัดเสียงตามสาย 

ธันวาคม - มกราคม นายนัฐวุฒิ  เมฆเลื่อน 
นางสาวสุชานันท์  อบเชย 



๑๘๑ 
 

 

 

 ๔   จัดทำ Web site 
 ๕   จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

ขั้นประเมินผล (C : Check) 
๑. สังเกต  สอบถาม  สัมภาษณ์  
การตอบแบบสอบถาม 
 ๒. สรุปและรายงานผลโครงการ 

กุมภาพันธ์ 
 

  นายนัฐวุฒิ  เมฆเลื่อน 
นางสาวสุชานันท์  อบเชย 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A : Act) 
- นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม    
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

กุมภาพันธ์ 
 

นายนัฐวุฒิ  เมฆเลื่อน 
นางสาวสุชานันท์  อบเชย 

  
 
5. งบประมาณที่ใช้  งบอุดหนุนรายหัว ๒๐,๐๐๐ บาท 
 

ที ่ กิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

รวม ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ - 
ค่าครุภัณฑ ์

๑. กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาโสตทัศนูปกรณ์ 
 

- - ๙,๐๐๐.- ๙,๐๐๐.- 

๒. กิจกรรมที่ ๒  พัฒนางานประชาสัมพันธ์ ๙,๒๑๐.- - ๑,๗๙๐.- ๑๑,๐๐๐.- 

 รวม ๒๐,๐๐๐.- 
 
๖. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
๑.นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้จนเป็
นลักษณะนิสัย 
๑.  โรงเรียนมีศูนย์เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
๒.  โรงเรียนมีห้องโสตทัศน์ 
๓,  นักเรียน ครู และผู้ปกครองรับรู้ข่าวสาร 
     ในโรงเรียน 

๑.การสังเกต 
๒.การสอบถาม 
๓.การเข้าร่วมกิจกรรม 

๑.แบบสังเกต 
๒.แบบสัมภาษณ์ 
๓.แบบประเมินกิจกรรม 

 
 
 
 



๑๘๒ 
 

 

 

๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
๗.1.  นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้จนเป็นลักษณะนิสัย 
 ๗.๒  เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียน และประชาชนทราบข้อมูล  ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวทาง

การศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 ๗.๓  เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างบุคลากรในโรงเรียนกับชุมชนและผู้ปกครองให้เกิดความ

ร่วมมือที่ด ี
 
 
 
 
 
     ลงชื่อ..................................................... ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ        
                 ( นายนัฐวุฒิ  เมฆเลื่อน ) 
                                                           ตำแหน่ง ครู 
 

          
                                    

 
               ลงชื่อ ...........................................  ผู้อนุมัติโครงการ 
                           ( นายดำรง  ศรพรม ) 
                               ตำแหน่ง ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 

 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๓ 
 

 

 

ประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและส่งเสริมงานสารสนเทศ 
กิจกรรมที่  1  กิจกรรมพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในงานโสตทัศน์ 
 
 

๙,๐๐๐.- - - ๙,๐๐๐.- 

รวม ๙,000.- 
 
กิจกรรมที่  ๒  1  กิจกรรมพัฒนางานประชาสัมพันธ์      

 
ที ่

 
รายการ งบประมาณ 

 
รวม 

อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 
๑. จ่ายค่า เว็ปไซต์ 

 
๓,๒๑๐.- - - ๓,๒๑๐.- 

2. จัดซื้อวัสดุในงานประชาสัมพันธ์ 
 

๑,๗๙๐.- - - ๑,๗๙๐.- 

๓. จัดจ้างทำป้ายไวนิล 
 

๖,๐๐๐.- - - ๖,๐๐๐.- 

รวม 11,๐00.- 
 



๑๘๔ 

 

โครงการ   พัฒนาศักยภาพด้านกีฬา  
กลยุทธ์โรงเรียนที ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนัฐวุฒิ เฆมเลื่อน 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖5 – 30 กันยายน ๒๕66 
  
 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด  ๔  
แนวการจัดการศึกษา  มาตรา  ๒๒  กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพตลอดจนมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุข 
มุ่งเน้นให้ค้นพบความสามารถ ความถนัด  ตามมาตรา ๖  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่สำคัญท่ีสุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเสริมสร้างและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จึงมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนได้เรียนรู้สุขภาวะทางกาย ทางจิตทางสังคมทางปัญญา
หรือจิตวิญญาณ และทักษะการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา ให้ได้มีความรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง  มีเจตคต ิ คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม  การปฏิบัติเพ่ือสุขภาพที่เกี่ยวโยงกับทุกมิติ
ของชีวิตจนเป็นกิจนิสัย อันจะส่งผลให้สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุตามความมุ่งหมายการจัดการศึกษา  และพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  จึงจัดทำโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุข
ภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑  ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
๒.๒  ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี ่ยงต่อความ

รุนแรง  โรค  ภัย  อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ 
๒.๓  ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
๒.๔  ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
๒.๕  ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ 
๒.๖  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๒.๗  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ 



๑๘๕ 

 

๓.  เป้าหมาย 
๓.๑  ด้านเชิงปริมาณ  

๓.๑.๑  ผู้เรียนร้อยละ  ๙๕  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
๓.๑.๒  ผู้เรียนร้อยละ  ๙๕  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ

ที่เสี่ยงต่อความรุนแรง  โรค  ภัย  อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ 
๓.๑.๓  ผู้เรียนร้อยละ  ๙๕  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
๓.๑.๔  ผู้เรียนร้อยละ  ๙๕  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
๓.๑.๕  ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ 
๓.๑.๖  ผู้เรียนร้อยละ  ๙๕  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๓.๑.๗  ผู้เรียนร้อยละ  ๙๐  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ 
 

๓.๒  ด้านเชิงคุณภาพ  
               ๓.๒.๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
               ๓.๒.๒  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
               ๓.๒.๓  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
 
๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่  ๑.  การแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา (กีฬาสี) 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (P : Plan) 
๑.  ประชุมวางแผนแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน 
๒.  ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามคำสั่งวางแผนการทำงาน 
๓.  สำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการ 

 
ตุลาคม  ๒๕๖๕ 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ขั้นดำเนินการ  (D : Do) 
๑. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
๒. ประชาสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
๓. ดำเนินงานตามจัดกิจกรรมที่กำหนด 
     -  กีฬาสีภายใน 
     -  กีฬาระหว่างห้องเรียน 
     -   กีฬาต้านยาเสพติด 
     -  กีฬาสานสัมพันธ์หอพัก 

 
ตุลาคม  ๒๕๖๕ 
ตุลาคม  ๒๕๖๕ 

 
ธันวาคม  ๒๕๖* 
พ.ย.๖๕-ก.ย.๖๖ 
มิถุนายน  ๒๕๖๖ 
กันยายน  ๒๕๖๖ 

 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ขั้นประเมินผล  (C : Check) 
   รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินผลการจัดกิจกรรม กันยายน  ๒๕๖๖ นายนัฐวุฒิ  เมฆเลื่อน 



๑๘๖ 

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ  (A : Act) 
สรุปผลการประเมินและจัดทำรายงานตามกิจกรรม/โครงการ 

 
กันยายน  ๒๕๖๖ 

 
นายนัฐวุฒิ  เมฆเลื่อน 
น.ส.รัชริน  พุ่มพวง 

 
 
กิจกรรมที่  2  การแข่งขันกีฬาภายนอกสถานศึกษา  

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (P : Plan) 
๑. ประชุมวางแผนการทำงาน 
๒. กำหนดประเภทกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน 

 
ตุลาคม  ๒๕๖๖ 

 
นายนัฐวุฒิ เมฆเลื่อน 
น.ส.รัชริน  พุ่มพวง 

ขั้นดำเนินการ  (D : Do) 
๑. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
๒. ประชาสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
๓. คัดเลือกหาตัวนักกีฬาตามความถนัดและสนใจ 
๔. ทำการฝึกซ้อมและร่วมแข่งขัน 
     -  กีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดอ่างทอง 
     -  กีฬา  อบจ.     
     -  กีฬานักเรียน  นักศึกษา  ส่วนภูมิภาค 
     -  กีฬา  สพฐ. 
     -  กีฬา อื่น ๆ 
 

 
ตุลาคม  ๒๕๖๕- 
กันยายน  ๒๕๖6 
 
 
พฤศจิกายน 2565 
- กันยายน  ๒๕๖6 

 
 
 
 
นายนัฐวุฒิ เมฆเลื่อน 
น.ส.รัชริน  พุ่มพวง 

ขั้นประเมินผล  (C : Check) 
   รายงานผลการแข่งขัน กันยายน  ๒๕๖6 นายนัฐวุฒิ เมฆเลื่อน 
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ  (A : Act) 
รวบรวมข้อมูลสรุปผลการประเมินและจัดทำรายงานตามกิจกรร
ม/โครงการ 

 
กันยายน  ๒๕๖6 
 

นายนัฐวุฒิ เมฆเลื่อน 
น.ส.รัชริน  พุ่มพวง 

 
 
 
 
 
 
 



๑๘๗ 

๕.  งบประมาณที่ใช้  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ๓๐,๐๐๐ บาท    
กิจกรรมตามโครงการ 

ที ่ กิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

รวม ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้ 
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าคร ุ
ภัณฑ์ 

๑. กิจกรรมที่  ๑  การแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา 
(กีฬาสี) 
 

๒๐,๐๐๐.- - - - ๒๐,๐๐๐.- 

๒. กิจกรรมที่  ๒  การแข่งขันกีฬาภายนอกสถานศึกษา 

 

- - - - - 

 รวม  ๒๐,๐๐๐.- 

 
๖. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑.  ผู้เรียนร้อยละ  ๙๕  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
๒.  ผู้เรียนร้อยละ  ๙๕  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้
โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง  โรค  ภัย  อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ 
๓.  ผู้เรียนร้อยละ  ๙๕  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
๔.  ผู้เรียนร้อยละ  ๙๕  มีมนษุยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น 
๕.  ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐  สร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านกีฬา 
๖.  ผู้เรียนร้อยละ  ๙๕ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 
๗.  ผู้เรียนร้อยละ  ๙๐  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุข
ศึกษาและพลศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ 

๑. สังเกต 
๒. สังเกตพฤติกรรม 
๓.สอบถามความคิดเห็น 
๔. สังเกตพฤติกรรม 
๕.ชิ้นงาน/รางวัล/ผลงาน 
ของผู้เรียน 
๖. สังเกตพฤติกรรม 
๗. ทดสอบ 

๑. แบบสังเกต 
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม 
๓. แบบสอบถามความ
คิดเห็น 
๔. แบบสังเกตพฤติกรรม 
๕. ชิ้นงาน/รางวัล/
ผลงานของผู้เรียน 
๖. แบบสังเกตพฤติกรรม 
๗.  แบบทดสอบ 
 

 
 
 
 
 



๑๘๘ 

๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๗.๑  ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
๗.๒  ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง  

โรค  ภัย  อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ 
๗.๓  ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
๗.๔  ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
๗.๕  ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ 
๗.๖  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๗.๗  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

 
 
 

      
 
     ลงชื่อ..................................................... ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ        
                 ( นายนัฐวุฒิ  เมฆเลื่อน ) 
                                                           ตำแหน่ง ครู 
 

          
                                    

 
               ลงชื่อ ...........................................  ผู้อนุมัติโครงการ 
                           ( นายดำรง  ศรพรม ) 
                               ตำแหน่ง ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๘๙ 

ประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา 

ที ่ กิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

รวม ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้ 
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าคร ุ
ภัณฑ์ 

๑. กิจกรรมที่  ๑  การแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา 
(กีฬาสี) 
 

๒๐,๐๐๐.- - - - ๒๐,๐๐๐.- 

๒. กิจกรรมที่  ๒  การแข่งขันกีฬาภายนอกสถานศึกษา 

 

- - - - - 

 รวม  ๒๐,๐๐๐.- 

 
 



๑๙๐ 
 

 

โครงการ   พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม  อาคารสถานที่, สภาพแวดล้อมและระบบ
สาธารณูปโภค  

กลยุทธ์โรงเรียนที ่4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนปลอดภัยทุกรูปแบบ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนัฐวุฒิ เฆมเลื่อน 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖5 – 30 กันยายน ๒๕66 
  
 

 

๑.  หลักการและเหตุผล   
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม( ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

มาตรา ๔ การศึกษาหมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคล
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มาตรา ๖การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตร ๒๔(๕) ให้สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 
และอำนวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และรอบรู้ 
 กลุ่มบริหารทั่วไปซึ่งเป็นกลุ่มบริหารที่รับผิดชอบในงานด้านบริการแก่นักเรียน คร ูบุคลากร ชุมชน ใน
ด้านการจัดสวัสดิการ งานอาคารสถานที่ การเสริมสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และงานโสตทัศนูปกรณ์จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ โครงการพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไปเพื่อใช้ดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้สอดรับตามตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑  ผลผลิต ( outputs ) การอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน ครูและ

บุคลากรทุกคน 
๒.๒ ผลลัพธ์ ( outcome ) นักเรียน ครู บุคลากรและชุมชนได้รับการบริการจากกลุ่มงานบริหาร

ทั่วไปโดยการจัดดำเนินงานในทุกกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นประสิทธิผล ผู้รับการบริการเกิดความพึง
พอใจ 
 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมาย ด้านปริมาณ 

๓.๑.๑ ร้อยละ ๘๐  สามารถพัฒนา  ส่งเสริมบรรยากาศ  สิ่งแวดล้อม และปรับภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียน  เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ 



๑๙๑ 
 

๓.๑.๒ ร้อยละ ๘๐ สามารถปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน 

๓.๑.๓ ร้อยละ ๘๐  สามารถปรับปรุงห้องน้ำของนักเรียนให้มีสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้อย่างถูก
สุขลักษณะ 
 ๓.๒ เป้าหมาย ด้านคุณภาพ 

๓.๒.๑ กลุ่มบริหารสามารถบริหารที่รับผิดชอบในงานด้านบริการแก่นักเรียน ครู บุคลากร ชุมชน 
ในด้านการจัดสวัสดิการ งานอาคารสถานที่ การเสริมสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และงานโสตทัศนูปกรณ์จึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

 
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมเพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ 
  

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
 ๑. จัดประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง 
วางแผนการดำเนินงาน 
 ๒. มอบหมายงานตามภาระงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
 ๓. รวบรวมกิจกรรม  จัดเขียนโครงการ เสนอขออนุมัติเป็น  
   แผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา ๒๕๖6   

 
 

ตุลาคม 2565 
 

 
 

นายนัฐวุฒิ  เมฆเลื่อน 
 
 

ขั้นดำเนินการ 
1.  แต่งตั้งกรรมการ 
2.  สืบราคาวัสดุที่จะจัดซื้อ 
3.  ดำเนินการจัดซื้อตามรายการที่เสนอ 

 
ตลอดปงีบประมาณ 

 
นายนัฐวุฒิ  เมฆเลื่อน  

ขั้นประเมินผล 
๑.ประเมินผลกิจกรรม 
๒. สรุปและรายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา  

 
กันยายน ๒๕๖๖ 

 
นายนัฐวุฒิ  เมฆเลื่อน  

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ 
นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม 
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

 
กันยายน ๒๕๖๖ 

 
นายนัฐวุฒิ  เมฆเลื่อน  

 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๙๒ 
 

กิจกรรมที ่๒ ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าภายในและนอกอาคาร 
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
 ๑. จัดประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง 
วางแผนการดำเนินงาน 
 ๒. มอบหมายงานตามภาระงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
 ๓. รวบรวมกิจกรรม  จัดเขียนโครงการ เสนอขออนุมัติเป็น  
แผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา ๒๕๖6  

 
 

ตุลาคม 2565 
 
 

 

 
 

นายวีระชัย  อุไรรางกูล 
 

ขั้นดำเนินการ 
1.  แต่งตั้งกรรมการ 
2.  สืบราคาวัสดุที่จะจัดซื้อ 
3.  ดำเนินการจัดซื้อตามรายการที่เสนอ 

 
ตลอดปงีบประมาณ 

 
นายวีระชัย  อุไรรางกูล 

 

ขั้นประเมินผล 
๑.ประเมินผลกิจกรรม 
๒. สรุปและรายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา  

 
กันยายน ๒๕๖๖ 

 
นายวีระชัย  อุไรรางกูล 

 
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ 
นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม 
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

 
กันยายน ๒๕๖๖ 

 
นายวีระชัย  อุไรรางกูล 

 
 
 

กิจกรรมที ่๓ ปรับปรุงและซ่อมแซมท่อ ระบบน้ำประปา เครื่องกรองน้ำดื่ม และเครื่องทำน้ำเย็น 
กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
 ๑. จัดประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง 
วางแผนการดำเนินงาน 
 ๒. มอบหมายงานตามภาระงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
 ๓. รวบรวมกิจกรรม  จัดเขียนโครงการ เสนอขออนุมัติเป็น  
แผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา ๒๕๖6  

 
 

ตุลาคม 2565 
 

 
 

นายชวิศ ผิวเงิน 
 
 

ขั้นดำเนินการ 
1.  แต่งตั้งกรรมการ 
2.  สืบราคาวัสดุที่จะจัดซื้อ 
3.  ดำเนินการจัดซื้อตามรายการที่เสนอ 

 
ตลอดปงีบประมาณ 

 
นายชวิศ ผิวเงิน 

 

ขั้นประเมินผล 
๑.ประเมินผลกิจกรรม 
๒. สรุปและรายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา  

 
กันยายน ๒๕๖๖ 

 
นายชวิศ ผิวเงิน 

 
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ 
นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม 
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

 
กันยายน ๒๕๖๖ 

 
นายชวิศ ผิวเงิน 

 
 



๑๙๓ 
 

กิจกรรมที ่๔ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อตัดแต่งหญ้า กิ่งไม้ และต้นไม้ 
กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
๑. จัดประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง 
วางแผนการดำเนินงาน 
 ๒. มอบหมายงานตามภาระงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
 ๓. รวบรวมกิจกรรม  จัดเขียนโครงการ เสนอขออนุมัติเป็น  
แผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา ๒๕๖6 

 
 

ตุลาคม 2565 
 

นายนัฐวุฒิ  เมฆเลื่อน  

ขั้นดำเนินการ 
1.  แต่งตั้งกรรมการ 
2.  สืบราคาวัสดุที่จะจัดซื้อ 
3.  ดำเนินการจัดซื้อตามรายการที่เสนอ 

 
ตลอดปงีบประมาณ 

 
นายนัฐวุฒิ  เมฆเลื่อน  

ขั้นประเมินผล 
๑.ประเมินผลกิจกรรม 
๒. สรุปและรายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา  

 
กันยายน ๒๕๖๖ 

 
นายนัฐวุฒิ  เมฆเลื่อน  

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ 
นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม 
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

 
กันยายน ๒๕๖๖ 

 
นายนัฐวุฒิ  เมฆเลื่อน  

 
กิจกรรมที ่๕ เติมสารเคมี ถังดับเพลิง 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
๑. จัดประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง 
วางแผนการดำเนินงาน 
 ๒. มอบหมายงานตามภาระงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
 ๓. รวบรวมกิจกรรม  จัดเขียนโครงการ เสนอขออนุมัติเป็น  
แผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา ๒๕๖6  

 
 

ตุลาคม 2565 
 

นายชวิศ ผิวเงิน 

ขั้นดำเนินการ 
๑. แต่งตั้งกรรมการ 
๒. สืบราคาวัสดุที่จะจัดซื้อ 
๓. ดำเนินการจัดซื้อตามรายการที่เสนอ 

 
ธันวาคม2565 

 

นายชวิศ ผิวเงิน 

ขั้นประเมินผล 
๑.ประเมินผลกิจกรรม 
๒. สรุปและรายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา  

 
ธันวาคม 2564 

 

นายชวิศ ผิวเงิน 

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ 
นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม 
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

 
กันยายน ๒๕๖๖ 

นายชวิศ ผิวเงิน 

 



๑๙๔ 
 

กิจกรรมที ่๖ โรงเรียนปลอดขยะ 
กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
๑. จัดประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง 
วางแผนการดำเนินงาน 
 ๒. มอบหมายงานตามภาระงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
 ๓. รวบรวมกิจกรรม  จัดเขียนโครงการ 
เสนอขออนุมัติเป็น แผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา 
๒๕๖6 

 
 

ตุลาคม 2565 
 

นางสาวธนาพร ไล้ประเสริฐ  

ขั้นดำเนินการ 
1.  แต่งตั้งกรรมการ 

2.  สืบราคาวัสดุที่จะจัดซื้อ 
3.  ดำเนินการจัดซื้อตามรายการที่เสนอ 

 
ตลอดปงีบประมาณ 

 
นางสาวธนาพร ไล้ประเสริฐ  

ขั้นประเมินผล 
๑.ประเมินผลกิจกรรม 
๒. สรุปและรายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา  

 
กันยายน ๒๕๖๖ 

 
นางสาวธนาพร ไล้ประเสริฐ  

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ 
นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม 
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

 
กันยายน ๒๕๖๖ 

 
นางสาวธนาพร ไล้ประเสริฐ  

 
กิจกรรมที ่๗ จ้างเหมาตัดแต่งหญ้า กิ่งไม ้และต้นไม้ 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
 ๑. จัดประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง 
วางแผนการดำเนินงาน 
 ๒. มอบหมายงานตามภาระงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
 ๓. รวบรวมกิจกรรม  จัดเขียนโครงการ เสนอขออนุมัติเป็น  
แผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มบริหารงานทั่วไป  

 
 

ตุลาคม 2565 
 

นายนัฐวุฒิ  เมฆเลื่อน  

ขั้นดำเนินการ 
1.  แต่งตั้งกรรมการ 

2.  สืบราคาวัสดุที่จะจัดซื้อ 
3.  ดำเนินการจัดซื้อตามรายการที่เสนอ 

 
พฤศจิกายน 

2565 
 

 
นายนัฐวุฒิ  เมฆเลื่อน  

ขั้นประเมินผล 
๑.ประเมินผลกิจกรรม 
๒. สรุปและรายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา  

 
กันยายน 2566 

 

 
นายนัฐวุฒิ  เมฆเลื่อน  

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ 
นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม 
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
นายนัฐวุฒิ  เมฆเลื่อน  



๑๙๕ 
 

 
๕. งบประมาณที่ใช้   งบอุดหนุนรายหัว  ๑๔,๐๐๐  บาท  งบรายได้สถานศึกษา  ๕๒,๐๐๐  บาท 
 

ที ่ กิจกรรม 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

รวม ค่าตอบ 

แทน 

ค่าใช้   

สอย 

ค่าวัสดุ ค่าครุ

ภัณฑ์ 

๑. กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ 
ซ่อมแซมเพ่ือพัฒนาอาคารสถานที่ 

- - ๓๐,๐๐๐.- - ๓๐,๐๐๐.- 

๒. กิจกรรมที่ ๒ ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ระบบไฟฟ้าภายในและนอกอาคาร 

๕,๐๐๐.- - - - ๕,๐๐๐.- 

๓. กิจกรรมที่ ๓ ปรับปรุงและซ่อมแซมท่อ ระบบน้ำประปา 
เครื่องกรองน้ำดื่ม และเครื่องทำน้ำเย็น  

๙,๐๐๐.- - - - ๙,๐๐๐.- 

๔. กิจกรรมที่ ๔ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพ่ือตัดแต่งหญ้า กิ่งไม ้
และต้นไม้ 

๑๐,๐๐๐.- - - - ๑๐,๐๐๐.- 

๕. กิจกรรมที่ ๕ เติมสารเคมี ถังดับเพลิง ๗,๐๐๐.- - - - ๘,๐๐๐.- 

๖. กิจกรรมที่ ๖ โรงเรียนปลอดขยะ - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 

๗. กิจกรรมที่ ๗ จ้างเหมาตัดแต่งหญ้า กิ่งไม ้และต้นไม้ ๔,๐๐๐ - - - ๔,๐๐๐ 

 รวม ๖๖,๐๐๐.- 
      
๖. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
๑. ครู บุคลากรและชุมชนได้รับการบริการจากกลุ่มงาน
บริหารทั่วไปโดยการจัดดำเนินงานในทุกกิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพมุ่งเน้นประสิทธิผล ผู้รับการบริการเกิดความ
ความพึงพอใจ 
๑. สามารถพัฒนาส่งเสริมบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและ
ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน  เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓. สามารถใช้รถโรงเรียนเป็นยานพาหนะในการติดต่อ
ของงานราชการ 

 

 

ประเมินกิจกรรม 
 

 

 

แบบประเมินกิจกรรม 

 
 



๑๙๖ 
 

๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๗.๑ นักเรียน ครู บุคลากรและชุมชนได้รับการบริการจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยการจัดดำเนินงาน 

ในทุกกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นประสิทธิผล ผู้รับการบริการเกิดความความพึงพอใจ 
 
 
   
 
 
 
     ลงชื่อ..................................................... ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ        
                 ( นายนัฐวุฒิ  เมฆเลื่อน ) 
                                                           ตำแหน่ง ครู 
 

          
                                    

 
               ลงชื่อ ...........................................  ผู้อนุมัติโครงการ 
                           ( นายดำรง  ศรพรม ) 
                               ตำแหน่ง ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๙๗ 
 

ประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่,  
สภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภค 

 
กิจกรรมที่ ๑  จัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ ซ่อมแซม ทำขอบคันหิน เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ 
 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 

๑. จัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ ซ่อมแซม 
 
 
 
 

- - ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- 

รวม ๓๐,๐๐๐.- 
 
กิจกรรมที่ ๒  ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าภายในและนอกอาคาร 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 

๑. ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า 
 
 
 
 

๕,๐๐๐.- - - 5,๐๐๐.- 

รวม 5,๐๐๐.- 
 
กิจกรรมที่ ๓  ปรับปรุงและซ่อมแซมท่อ ระบบน้ำประปา เครื่องกรองน้ำดื่ม และเครื่องทำน้ำเย็น 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 

๑. ปรับปรุงและซ่อมแซมท่อ ระบบ
น้ำประปา เครื่องกรองน้ำดื่ม และ
เครื่องทำน้ำเย็น 
 
 
 
 

9,๐๐๐.-  
- 

- 9,๐๐๐.- 

รวม 9,๐๐๐.- 
 



๑๙๘ 
 

กิจกรรมที่ ๔  จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อตัดแต่งหญ้า กิ่งไม้ และต้นไม้ 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 

๑. จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อตัดแต่ง
หญ้า กิ่งไม ้และต้นไม้ 
 
 
 
 

- - 1๐,๐๐๐.- 1๐,๐๐๐.- 

รวม 1๐,๐๐๐.- 

 
กิจกรรมที ่๕ เติมสารเคมี ถังดับเพลิง 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 

๑. จ้างเหมาติดตั้ง 
 
 
 
 
 

- - ๗,๐๐๐.- ๗,๐๐๐.- 

รวม ๗,๐๐๐.- 
 
กิจกรรมที ่๖ โรงเรียนปลอดขยะ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 

๑. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  
 
 
 
 
 
 

- - ๑,๐๐๐.- ๑,๐๐๐.- 

รวม ๑,๐๐๐.- 
 
 
 
 



๑๙๙ 
 

กิจกรรมที ่๗ จ้างเหมาตัดแต่งหญ้า กิ่งไม ้และต้นไม้ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 

๑. จ้างเหมาตัดแต่งหญ้า กิ่งไม ้
และต้นไม้ 
 
 
 
 
 

- - ๔,๐๐๐.- ๔,๐๐๐.- 

รวม 4,๐๐๐.- 
 
 



๒๐๐ 

 

โครงการ   บริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลยุทธ์โรงเรียนที ่3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชวิศ ผิวเงิน 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖5 – 30 กันยายน ๒๕66 
  
 

 

1. หลักการและเหตุผล  
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ ียง เป ็นหลักคิดและหล ักปฏิบ ัต ิ ในการดำเน ินช ีว ิตเพ ื ่อนำไปสู่                      

ความพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของคนไทยเพ่ือให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ 
เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านเ ศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ถ้าใช้หลักความพอเพียงเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตก็จะสามารถ
อยู่ได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้
กำหนดนโยบายขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญจึงได้
จัดทำโครงการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืนในสถานศึกษา  
 
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1   เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2   เพ่ือให้นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3   เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
๒.๔  เพื่อพัฒนาครู บุคลากร และนักเรียนให้เป็นผู ้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญา                

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมาย ด้านปริมาณ        
              ๓.๑.๑ ครู บุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ 
              ๓.๑.๒ ครู บุคลากร และนักเรียนร้อยละ ๑๐๐ และนักเรียนโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมมีความรู้
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 



๒๐๑ 

3.2 เป้าหมาย ด้านคุณภาพ  
๓.๒.๑ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมของสังคมแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๒.๒ ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมปัจจุบัน 

 
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรม ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความ

ม่ันคงทางอาหาร 
1 . 1 จ ั ดป ร ะช ุ ม ค ณ ะกร ร ม กา ร แ ล ะ
ผู้เกี่ยวข้อง วางแผนการดำเนินงาน 
1.2 มอบหมายงานตามภาระงานแก่
ผู้เกี่ยวข้อง 
1.3 แต่งตั้งกรรมการ 
1.4 สืบราคาวัสดุที่จะจัดซื้อ 
1.5 ดำเนินการจัดซื้อตามรายการที่เสนอ 
1.6 ประเมินผลกิจกรรม 
1.7 สร ุปและรายงานผลต ่อผ ู ้บร ิหาร
สถานศึกษา 

ตุลาคม 2565 – 
กันยายน 2566 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

2. กิจกรรม ฝึกฝนทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการและการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิต 
2. 1 จ ั ดป ร ะช ุ ม ค ณ ะกร ร ม กา ร แ ล ะ
ผู้เกี่ยวข้อง วางแผนการดำเนินงาน 
2.2 มอบหมายงานตามภาระงานแก่
ผู้เกี่ยวข้อง 
2.3 แต่งตั้งกรรมการ 
2.4 ประเมินผลกิจกรรม 
2.5 สร ุปและรายงานผลต ่อผ ู ้บร ิหาร
สถานศึกษา 

ตุลาคม 2565 – 
กันยายน 2566 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

 



๒๐๒ 

5. งบประมาณที่ใช้ 
 ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว งบประมาณท้ังสิ้น 1,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม  
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ ค่า

ครุภัณฑ์ 
1. กิจกรรม ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้าง

ความม่ันคงทางอาหาร 
1.1 ค่าจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก 
1.2 ค่าจัดซื้อปุ๋ยคอก 

 
- 

 
- 

 
 

1,000.- 
 
- 

 
 

1,000.- 

2. กิจกรรม ฝึกฝนทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการและการบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การดำเนินชีวิต 
2.1 ค่าจ้างวิทยากร 
  

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 
 

 
 
- 

 
 
- 

รวม (ห้าพันบาทถ้วน) 1,000.- 
 

6. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ครู บุคลากรและนักเรียน เข้าร่วม
โครงการร้อยละ ๑๐๐ 
2. ครู บุคลากร และนักเรียน ร้อยละ 
๑๐๐ และนักเรียนโรงเรียนบางเสด็จ
วิทยาคมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. สำรวจความพึงพอใจ                   
2. ประเมินการจัดกิจกรรม 
 
 

1. แบบสำรวจความพึงพอใจ  
2. แบบประเมินการจัดกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๓ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1   นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     7.2   นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     7.3   มีแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

 7.๔   ครู บุคลากร และนักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

 
 

                                      ลงชื่อ................................................ ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ 
                                                    ( นายชวิศ ผิวเงิน ) 

                           ตำแหน่ง คร ู
   
 
 
                                                ลงชื่อ.................................................. ผู้อนุมัติโครงการ 

                              ( นายดำรง ศรพรม ) 
         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๐๔ 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการ 

และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ที ่ รายการ หน่วย ราคา/หน่วย จำนวนเงิน 
1. ค่าจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก  

 
 
 
 
 

1 ครั้ง 1,000.-  1,000.- 

รวม (หนึ่งพันบาทถ้วน) 1,000.- 
 

 
 
 
 
 



๒๐๕ 

 

 

 

โครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลยุทธ์โรงเรียนที ่3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชวิศ ผิวเงิน 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖5 – 30 กันยายน ๒๕66 
  
 

 
๑.  หลักการและเหตุผล 
  การจัดกระบวนการเรียนการสอนในสาระวิชาต่าง ๆ นั้นเป้าหมายสำคัญที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียนคือ  การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  องค์ประกอบที่จะช่วยให้เกิดประสิทธิผลดังกล่าวมีหลายด้าน  
ทั้งด้านตัวผู้เรียน  ผู้สอน เทคนิควิธีการสอน  และองค์ประกอบที่สำคัญอีกด้านหนึ่งที่มีความสำคัญที่จะช่วย
ผลักดัน  หรือส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมคือ  การมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้   ห้อง
วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม  มีการจัดการเรียนการสอนที่ต้องใช้สื่อและนวัตกรรมที่ผ่านระบบ
ทางคอมพิวเตอร์  ซึ่งขณะนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ขาดคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ประกอบกับการเรียนการ
สอน จำนวน ๒ ชุด  โดยอุปกรณ์ชุดเก่าที่ใช้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมาก จนไม่สามารถจัดซ่อมได้ จาก
เหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงขอดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จำนวน  ๒ ชุดเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนดังกล่าวข้างต้น 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑   ส่งเสริมให้ครูมีสื ่อ  นวัตกรรม  และเทคนิคการเรียนการสอนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง                       
ของสังคมโลก  

๒.๒  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ มีความรู้  ความเข้าใจในทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 
๒.๓  ให้นักเรียนเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
๒.๔  สร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน  และนักเรียนสามารถใช้สื่อ และนวัตกรรม  เพื่อการ

เรียนรู้ด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 



๒๐๖ 

 

 

๓.  เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้มีวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี  สื่อ และนวัตกรรมเพื่อใช้
ประกอบการเรียนการสอน 

3.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีระดับสูงขึ้นร้อยละ ๖๐ 
3.1.3 น ักเร ียนมีความร ู ้และความเข ้าใจในทักษะกระบวนการทางว ิทยาศาสตร ์เพ ิ ่มขึ้น                     

ร้อยละ ๘0 
3.1.4 นักเรียนได้รับประโยชน์จากการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร้อยละ ๘๐ 

 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้มีวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี   สื่อ และนวัตกรรมเพื่อใช้ ประกอบการ
เรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

3.2.2 นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ิมขึ้น 
3.2.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีระดับสูงขึ้น 
3.2.4 และสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3.2.5 มีความสามารถในการดำรงชีวิตด้วยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง  

ปลอดภัยและเหมาะสม 
 
๔. กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรม 

พัฒนาและส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการ
สอน   
ขั้นเตรียมการ (P : Plan) 
๑. ประชุมบุคลากรในกลุ่มสาระฯ 
๒.รวบรวมรายการที่มีความจำเป็นที่ต้องจัดซื้
อเร่งด่วน 
ขั้นดำเนินการ (D : Do) 
๑. ติดต่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
๒. ตรวจรับวสัดุอุปกรณ์ที่จัดซื้อ 
๓.จัดเข้าชั้นเรียนที่ประสบปัญหา 
ขั้นประเมินผล (C : Check) 
ติดตามการดำเนินงาน 
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ (A : Act) 
สรุปการดำเนินกิจกรรม 

ตุลาคม 25๖5- 
กันยายน 25๖6 

นายชวิศ ผิวเงิน   
และครูกลั่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



๒๐๗ 

 

 

 

5. งบประมาณที่ใช้ 
 ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว งบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุนฯ พัฒนาฯ รายได้ฯ 

๑. กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมบรรยากาศ 
การเรียนการสอน   
 

2,000.- - - 2,000.- 

รวม 2,000.- 
 
6.  การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
๑. นักเรียนมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจใน 
    ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 
๒. การช่วยเหลือนักเรียนในการเรียน 
    วิทยาศาสตร์               
๓. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

๑. การสังเกต 
๒. สัมภาษณ์นักเรียน 
๓. แบบสอบถาม 

๑. แบบสังเกต 
๒. แบบทดสอบ                   
๓. แบบสอบถาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๘ 

 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.๑  ครูมีสื่อ นวัตกรรม  และเทคนิคการเรียนการสอนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 7.๒  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ มีความรู้ ความเข้าใจในทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 
 7.๓  นักเรียนเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
 7.๔  มีบรรยากาศในการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ที่ดีข้ึนกว่าเดิม 

 
 
 

                                            
 
 

                                      ลงชื่อ................................................ ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ 
                                                           ( นายชวศิ ผิวเงิน ) 

                      ตำแหน่ง คร ู
   
 
 
                                                ลงชื่อ.................................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  ( นายดำรง ศรพรม ) 

                 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 
 

 



๒๐๙ 

 
โครงการ   ค่ายวิทยาศาสตร์ 

กลยุทธ์โรงเรียนที ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชวิศ ผิวเงิน 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖5 – 30 กันยายน ๒๕66 
  
 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 

 ตามนโยบายและการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ ต้องการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาของชาติ พัฒนาผู้เรียน สมรรถนะครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบ         
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและปฐมวัย และการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จึงจัดทำโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ขึ้น  โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนา
คุณภาพทางด้านวิทยาศาสตร์  ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยสาระสำคัญของโครงการนี้จะมี
บทบาทและเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนทั้งกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือเป็นแนวทางในการรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายนอกและ
ภายในต่อไป 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑   เพ่ือพัฒนาฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย 

 ๒.๒   เพ่ือให้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น   

 ๒.๓   ฝึกและส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมี

วิจารณญาณ คิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 ๒.๔  ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 

 

 



๒๑๐ 

๓.  เป้าหมาย 

 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.๑ นักเรียนของโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมมีทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น         
ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม  

3.๒ นักเรียนมีความสนใจในงานทางด้านวิทยาศาสตร์มากข้ึน อย่างน้อยร้อยละ ๗๐  
3.๓ นักเรียนร่วมมือกันอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในโรงเรียนและชุมชนร้อยละ ๙๐ 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.4 นักเรียนมีความสามารถในการดำรงชีวิตด้วยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง 
ปลอดภัยและเหมาะสม  

3.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ้นกว่าเดิม 
  

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรม เข้าค่ายนักวิทยาศาสตร์ 

1 .1 จั ด ป ระชุ ม ค ณ ะก ร รม ก ารแ ล ะ
ผู้เกี่ยวข้อง วางแผนการดำเนินงาน 
1.2 มอบหมายงานตามภ าระงานแก่
ผู้เกี่ยวข้อง 
1.3 แต่งตั้งกรรมการ 
1.4 สืบราคาวัสดุที่จะจัดซื้อ 
1.5 ดำเนินการจัดซื้อตามรายการที่เสนอ 
1.6 ประเมินผลกิจกรรม 
1.7 สรุป และรายงานผลต่ อผู้ บ ริห าร
สถานศกึษา 

ตุลาคม 2565 – 
กุมภาพันธ์ 2566 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๑ 

 

5. งบประมาณที่ใช้ 

 ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว งบประมาณท้ังสิ้น 10,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ที ่ กิจกรรม  
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ ค่า

ครุภัณฑ์ 
1 กิจกรรม เข้าค่ายนักวิทยาศาสตร์ 

1.1 อาหาร 1 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ 
1.2 ค่าวิทยากร 
 
 

 
 

3,000 

 
7,000 

 

 
  

รวม 10,000 
 

6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
มากขึ้น 

2. นักเรียนมีความสนใจในงานทางด้าน
วิทยาศาสตร์มากข้ึน  

๓.   นักเรียนร่วมมือกันอนุรักษ์และพัฒนา  
     สิ่งแวดล้อม 

๑. การสังเกตและการ
ทดสอบ 
๒. การสัมภาษณ์และการใช้
แบบสอบถาม 
๓. จัดกิจกรรมการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  

๑. แบบสังเกตและ
แบบทดสอบ 
๒. แบบสอบถาม 
๓. การสังเกต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๒ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.๑  นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น 

  7.๒  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เข้ารับการอบรมมีความสนใจในงานทางด้านวิทยาศาสตร์
เพ่ิมข้ึน 
        7.๓  นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่ดีข้ึน 
        7.๔  นักเรียนตระหนักถึงความจำเป็นในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
                                          
 
 

                                      ลงชื่อ................................................ ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ 
                                                           ( นายชวศิ ผิวเงิน ) 

                      ตำแหน่ง คร ู
   
 
 
                                                ลงชื่อ.................................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  ( นายดำรง ศรพรม ) 

                 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๑๓ 

                            ประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 
 

ที ่ รายการ หน่วย ราคา/หน่วย จำนวนเงิน 
1 อาหาร 1 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ 

 
 
 

1 วัน  7,000 7,000 

2 ค่าวิทยากร 1 วัน 3,000 3,000 

รวม 10,000 
 

 
 
 
 
 
 

 



๒๑๔ 
 

 

 
โครงการ   ส่งเสริมทักษะและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน ICT  
กลยุทธ์โรงเรียนที ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชวิศ ผิวเงิน 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖5 – 30 กันยายน ๒๕66 
  
 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
  การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ
ในเรื่องคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนและส่งเสริมให้ครูจัดทำสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา โดยมีการให้บริการ
ระบบอินเตอร์เน็ตไว้รองรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการใช้งาน แต่เนื่องจากระบบอินเตอร์เน็ต
และคอมพิวเตอร์ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ จึงได้ดำเนินการ จัดทำโครงการพัฒนา
ระบบเครือข่าย และวัสุดุ-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนให้ดีขึ้นจึงเห็นควรจัดทำโครงการนี้  
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ มีความรู้  ความเข้าใจในทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
2.2  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 
2.3  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจและใช้

เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงานได้ 
2.4  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  3.1.1 ร้อยละ 95  มีการติดตั้งระบบ Wireless ครอบคลุม ทั่วทั้งโรงเรียน   
  3.1.2 ร้อยละ 80  ของนักเรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้เพียงพอ 
  3.1.3 ร้อยละ 9๕  ครู นักเรียน สามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้ 
  3.1.4 ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้จนเป็นลักษณะนิสั 
  3.1.5 ร้อยละ ๙๕ มีระบบเว็บไซต์ของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 



๒๑๕ 
 

 

 3.2 ด้านคณุภาพ 
3.2.1 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมได้มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ                  

การขยายตัวของเทคโนโลยี 
3.2.2นักเรียนสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนได้อย่างเต็มที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
3.2.3 นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2.4 สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ทุกคนได้รับโอกาสในการแสวงหาความรู้ 
3.2.5 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมมีเว็บไซต์โรงเรียน เพื ่อใช้เผยแผ่งานด้านการสอนของครู                      

และนักเรียน 
 
4.  กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรม อบรมให้ความรู้ ICT 

ขั้นเตรียมการ (P:Plan) 
1. ประชุมปรึกษาครูในกลุ่มสาระฯ 
ขั้นดำเนินการ(D:Do) 
1. ดำเนินการจ่ายค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
ขั้นประเมินผล(C:Check) 
1. นักเรียน 
ครูและบบุคลากรได้มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ (A:Act) 
1. 
ติดตามตรวจสอบและสรุปผลรายงานการจัด
กิจกรรม 

ตุลาคม 25๖5 
- กันยายน 25๖6 

นายชวิศ ผิวเงิน 
 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว งบประมาณทั้งสิ้น 45,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม อุดหนุน พัฒนาผู้เรียน อ่ืน ๆ 
(ระบุ) 

๑. กิจกรรม อบรมให้ความรู้ ICT 
 
 
 
 
 

- 10,000.- - 10,000.- 

รวม 10,000.- 
 
 



๒๑๖ 
 

 

6.  การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนที่สูงขึ้นได้
ถึงข้อมูลที่รวดเร็วขึ้น 
2. ครู นักเรียน สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้
สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 
3. ครูผลิตและจัดหาสื ่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

1. การสังเกต 
2. สัมภาษณ์นักเรียน 
3. แบบสอบถาม 

1. แบบสังเกต 
2. แบบทดสอบ                   
3. แบบสอบถาม  

 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  นักเรียนโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม มีอินเตอร์เน็ตใช้ในการเรียนและสืบค้นข้อมูล   
 7.2  นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 7.3  นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานโดยการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
7.4  นักเรียนนำความรู้ที่ได้จาก ICT มาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง                                                                         

 
 
 

                                            
 
 

                                      ลงชื่อ................................................ ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ 
                                                           ( นายชวศิ ผิวเงิน ) 

                      ตำแหน่ง คร ู
   
 
 
                                                ลงชื่อ.................................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  ( นายดำรง ศรพรม ) 

                 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 
 



๒๑๗ 
 

 

ส่วนที่ ๔ 
กลไกการขับเคลื่อนแผนปฏบิัติการประจำปีสู่การปฏบิัต ิ

 
 
 

การแปลงแผนปฏิบัติการประจำปีสู่การปฏิบัติ การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน
บางเสด็จวิทยาคมสู ่การปฏิบัติ โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณเพื ่อการขับเคลื ่อนแผนปฏิบั ติ                 
การโรง เร ียนบาง เสด ็จวิทยาคม ได ้กำหนดแนวทางการจ ัดสรรงบประมาณปี  พ .ศ . 256๖                        
เพื่อขับเคลื่อน การดำเนินงานตามภารกิจ กลยุทธ์ จุดเน้น และยุทธศาสตร์ ตามนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม ดังนี้ 

 
1. งบประมาณดำเนินการสำหรับโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม จำแนกเป็น 

1.1 งบประมาณตามความจำเป็นพื ้นฐาน แบ่งเป็น งบบริหารสำนักงาน และงบพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

1) งบบริหารสำนักงานเพื่อใช้บริหารจัดการโรงเรียน ท้ังนี้พิจารณาจัดสรรตามฐานข้อมูล
การใช้ในปีการศึกษา 256๖ รายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รายการค่าสาธารณูปโภค และจัดสรร 
ตามภาระงานความต้องการจำเป็นในการพัฒนา 

2) งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ จุดเน้น 
โครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ โดยมีทุกกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนบางเสด็จ
วิทยาคมเป็นผู้รับผิดชอบโครงการในการดำเนินงาน 

1.2 งบประมาณเพิ่มประสิทธิผลตามกลยุทธ์ ดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการ                 
ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง กำหนดโดยดำเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้น โครงการ/กิจกรรม ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
การพัฒนาศักยภาพนักเรียน การส่งเสริมนักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์การพัฒนาครู และการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เป็นต้น 

 
2. งบประมาณส่วนราชการอื่น เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

แผนพัฒนาจังหวัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู ้เพื ่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดและภาคเอกชนจัดสรรให้ตามแผนงานโครงการ                   
ก ิจกรรม ตามที ่หน ่วยงานดังกล่าวกำหนดหรือให้การสนับสนุนแก่โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม                         
เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรม 
 
 
 
 
 



๒๑๘ 
 

 

ปัจจัยความสำเร็จ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน                 

และการทำงานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

2. หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิบัติ                  
งานอย่างเป็นระบบ 

3. เช่ือมโยงความสำเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารบุคคลอย่างชัดเจน 
4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 

  
การนำแผนสู่การปฏิบัติ 

1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา ตัวชี ้วัด และ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างท่ัวถึง 

2. จัดโครงสร้างกระบวนการทำงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพื่อกำหนดกิจกรรมและ

จัดทำแผนปฏิบัติการให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ 
4. ดำเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการท่ีกำหนด 
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การนำกลยุทธ์สู ่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม                     

โดยติดตามความก้าวหน้าประจำปีและการประเมินผลเมื่อส้ินสุดปีการศึกษา 
6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการดำเนินงานประจำปี               

สู่สาธารณชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังนี้การบริหารงบประมาณให้คำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด 
และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน สูงสุด สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ของหน่วยงานบังคับบัญชา  
โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ                
และระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณการเงินการคลัง 
 
การติดตามและประเมินผล 

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กำหนดกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 256๖ ตามปฏิทินของโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้การดำเนินงาน
เป็นไปตามแผน ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไข  
ปรับปรุง การดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด โดยมีข้ันตอน ดังนี้  

 
การกำกับ ติดตาม 

1. การกำกับติดตามโดยใช้กำหนดการนิเทศติดตามเป็นระยะ ๆ 
2. ใช้แนวการดำเนินการโครงการเป็นแนวทางเดียวกัน 
3. ให้ดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 



๒๑๙ 
 

 

การประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. มีการประเมินผลการดำเนินโครงการหลังดำเนินโครงการเสร็จส้ินแล้ว 
2. จัดทำรูปแบบการสรุปโครงการท่ีมีรูปแบบเดียวกัน 
3. นำผลการประเมินโครงการมารายงานต่อสถานศึกษาเพื่อนำมาปรับปรุง 

 
การรายงานผลและข้อมูลสารสนเทศ 

1. รายงานผลการดำเนินการในแบบรายงาน 
2. จัดทำรายงานข้อมูลผลการดำเนินโครงการต่อฝ่ายแผนงาน 
3. ผู้นิเทศ กำกับติดตาม นำข้อมูลรายงานต่อหัวหน้าสถานศึกษา 

 
 
 
 



 
 
 

คำสั่งโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม  
ที ่ 68/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของโรงเรียน                 
บางเสด็จวิทยาคมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

  
 

ด้วยโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมจะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566               
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของโรงเรียนและสนองต่อ
นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ทั ้งนี้ เพื ่อให้การดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2547 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดังต่อไปนี้  

คณะกรรมการดำเนินงาน 
๑. นายดำรง    
๒. นางทองใบ  
๓. นางสาวรัชริน 
๔. นายศรัณย์   
๕. นางสาวธนาพร  
๖. นางสาวจิรฌา  
๗. นายวีระชัย 
๘. นายนัฐวุฒิ 
๙. นางสาวไอยลดา  
๑๐. นางสาวนวรัตน์ 
๑๑. นางสาวสุชานันท์ 
๑๒. นายชวิศ 

ศรพรม 
ป้อมเสน 
พุ่มพวง 
โชคลาภ 
ไล้ประเสริฐ 
โชติปิยวานิช 
อุไรรางกูล 
เมฆเลื่อน 
พลเยี่ยม 
ประหยัดทรัพย ์
อบเชย 
ผิวเงิน 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 

๑. ดำเนินการคำนวณงบประมาณที่จะได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และจัดสรร
งบประมาณให้แต่ละกลุ่มบริหารงานตามความต้องการและความเหมาะสมเพื่อตอบสนอง                    
ต่อแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 

๒. ดำเนินการ… 



2.  ดำเน ินการจ ัดทำการจ ัดทำเล ่มแผนปฏ ิบ ัต ิการประจำป ีงบประมาณ พ .ศ . 2566                    
ให้เสร็จสมบูรณ์ มีความถูกต้อง ครอบคลุมและแม่นยำ  

 
 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที ่ด้วยความรับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำป ี งบประมาณ พ .ศ . 2566 ให ้ สอดคล ้องก ับแผนพ ัฒนาค ุณภาพการศ ึ กษา ระยะ 5 ปี                                
(พ.ศ. 2566 – 2570) ของโรงเรียน 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                    สั่ง  ณ  วันที่  1  กันยายน  พ.ศ. 2565 

 
 
                                                                    ( นายดำรง   ศรพรม ) 
                                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 
 
   



สัตยาบัน (Agreement) 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบางเสด็จว ิทยาคมฉบับนี้  เป็นแผนที ่จ ัดทำขึ ้นเพื ่อบริหารจัดการและ                        
เป็นเครื ่องมือสำคัญในการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้  เพื ่อให้นักเรียนบรรลุถึง                          
ซึ่งคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกำหนด และเป็นไปตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของชาติพร้อม
สนองตอบความต้องการของผู้ปกครอง และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น โดยขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาคุณภาพ               
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับทั่วไป      

การกำหนดโครงการกิจกรรมตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้กำหนดขึ้นโดยคณะครูทุกท่านได้มี               
การร่วมคิดวิเคราะห์ และวางแผนร่วมกัน ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยนำข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะ                  
จากการประเมินภายนอกรอบ ๓ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่  ๒๑        
กลยุทธ์ และนโยบายของโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม  รวมถึงปรับกระบวนการให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เข้าสู่มาตรฐานการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยโรงเรียนจะต้อง
ได้รับความร่วมมือจากทั้ง ๓ ฝ่าย คือ บ้าน วัด และโรงเรียน อย่างจริงจัง โดยทั้ง ๓ ฝ่ายได้เห็นพ้องต้องกัน 
และให้สัตยาบันว่าจะร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะพัฒนาโรงเรียน ตามยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของโรงเรียน            
บางเสด็จวิทยาคมทั้ง 4 ด้าน 

ทั ้งนี้ เพื ่อให้สามารถดำเนินการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ โดยมุ ่งสู ่มาตรฐาน และบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ จึงได้ลงนามไว้ร่วมกัน 

 
 

(ลงนาม)……………………………….......................ประธานกรรมการ 

                                              ( นางสุนี   ภู่หิรัญ ) 
                                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 
(ลงนาม)…………………………………………..…............ผู้แทนทางศาสนา 

                                          ( พระมหาสมศักดิ ์ อมโร ) 
                                               พระวัดสระแก้ว 
 
                    

                          (ลงนาม) ……………………………………..........ตัวแทนโรงเรียน 

                                            ( นายดำรง  ศรพรม ) 
                                   ผู้อำนวยโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 



ค ำขวัญของโรงเรียน

ลูกบำงเสด็จ ยิ้มง่ำย ไหว้เป็น เน้นค ำสุภำพ
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