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บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร”    อำเภอบ้านตาก    จังหวัดตาก 

ท่ี  ..............................................................    วันที่  .......29 ตุลาคม พ.ศ. 2564......... 

เรื่อง  รายงานการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร” 

ด้วยฝ่ายงานนโยบายและแผน ได้ดำเนินการรวบรวม ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่ 
วันท่ี 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ส้ินสุด วันท่ี 30 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2564 

บัดนี้  โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินการเสร็จส้ินเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว  จึงรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ตามแบบรายงานการดำเนินโครงการ โดยมี
ยอดงบประมาณคงเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1. เงินงบประมาณอุดหนุนการศึกษา       จำนวน  535,750.42 บาท 
                               (ห้าแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทส่ีสิบสองสตางค์) 

2. เงินพัฒนาผู้เรียน              จำนวน  439,268 บาท 
                                       (ส่ีแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) 

3. เงินงบประมาณเหล่ือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จำนวน    83,982 บาท 
                                             (แปดหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) 

 

                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 โครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 

 

งบประมาณอุดหนุนการศึกษา 

 

1.โครงการพัฒนาทักษะตามธรรมชาตขิองผู้เรียน 

 

 

 

กิจกรรมในโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

1.พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 15,000 0 

2.เพิ่มทักษะในด้านดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน และดนตรีสากล 45,000 0 

3.แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-เนเธอร์แลนด์ ปีที่ 8 73,000 0 

4.ส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 20,000 25 

5.พัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 5,000 0 

6.กิจกรรมกีฬาเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเปน็เลศิ 30,000 0 

7.กิจกรรมปรับปรุงห้องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 15,500 3,470 

   

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 203,500 3,495 
 



โครงการ  1. พัฒนาทักษะตามธรรมชาติผู้เรียน 
แผนงาน วิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.38 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน                     
การวัดและประเมินผล 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1. คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อท่ี 1.มีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

มาตรฐานท่ี 3. กระวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ข้อท่ี 1.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ผู้รับผิดชอบ  นายธีรวัช   นิลขลัง   
ลักษณะโครงการ  งานประจำ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 

1.หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาในปัจจุบันของกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีการ
พัฒนาการครบ ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยเฉพาะด้านคุณธรรม จริยธรรม 
การรู้จักตนเอง พึ่งตนเอง และส่งเสริมสนับสนุนสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนท่ีมีความมั่นใจกล้าแสดงออกและเป็น
เยาวชนที่ดีของสังคม ดังนั้น กระทรวง ศึกษาธิการจึงได้มุ่งเนน้ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง ได้จัดทำแนวทางในการ
ส่งเสริมผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นท่ียอมรับและเช่ือถือของชุมชน จึงได้จัดทำ
กิจกรรมเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ   
 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะกระบวนการกลุ่ม และมีทักษะการส่ือสารใน

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  
 2.2 เพื่อส่งเสริมด้านทักษะในการดำเนินชีวิต ความมั่นใจ กล้าแสดงออก และการนำเอาความรู้ท่ีไปนำไป
ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 

2.3 เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
2.4 เพื่อเป็นการเรียนรู้และแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน 
2.5 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” และโรงเรียนมัธยมศึกษาจาก

ประเทศเนเธอร์แลนด์และระหว่างประเทศไทยและเนเธอร์แลนด์ 
2.6 เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีสุนทรียภาพทางด้านดนตรีและพัฒนาทักษะ

ทางด้านดนตรี 
 2.7 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 
 2.8 เพื่อผลิตส่ือและพัฒนาเทคนิควิธีการเรียนการสอน ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพความบกพร่องของ
นักเรียนแต่ละบุคคล 



3.เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา 
3.1.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ร้อยละ 60 ได้พัฒนาทักษะทางด้านดนตรี

และเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี 
3.1.3 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ท่ีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 มีความรู้

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและสามารถนำเสนอหรือประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมท่ีดีงามของ
ไทยได้ 

3.1.4 ร้อยละ 5 ของนักเรียนท้ังหมด เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
  3.1.5 นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษร้อยละ 100 ได้เข้าเรียนในโรงเรียนและได้รับการพฒันาตาม
ศักยภาพ 
  3.16 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100 ได้ใช้งานห้องปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ร้อยละ 80 มีทักษะทางด้านกีฬาท่ีดีขึ้น 
3.2.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ร้อยละ 60 มีทักษะทางด้านดนตรีท่ีดีขึ้นและ

เข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี 
3.2.3 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ท่ีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 มีความรู้

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและสามารถนำเสนอหรือประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมท่ีดีงามของ
ไทยได้ดีขึ้น 

3.2.4 นักเรยีนบา้นตาก “ประชาวทิยาคาร” รอ้ยละ 5 ไดร้บัรางวลัในระดบัต่างๆ ในการเขา้
ร่วมการแขง่ขนัดา้นวทิยาศาสตร ์

3.2.5 นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษร้อยละ 100 มีพัฒนาการและความสามารถท่ีดีขึ้นตาม
ศักยภาพ 

3.2.6 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100 ใช้งานห้องปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน ก.ย. 63 – ต.ค. 63   

  2 จัดทำโครงการ ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ต.ค. 63- ก.ย. 64 



4 รายละเอียดกิจกรรม 
4.1 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษา
และพลศึกษา 
4.2 เพิ่มทักษะในด้านดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้านและดนตรี
สากล 
4.3 พัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา 
4.4 ส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 

 
ตลอดปีการศึกษา 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
ต.ค. 63- ส.ค. 64 
 
พ.ย.63 - ก.ย. 64 

 
นายธีรวัช  นิลขลัง 
 
นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์ 
 
นางวนิดา  พลอยมา 
 
นางสาวอรณี เขียวไสว 

 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน (ต่อ) 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4 รายละเอียดกิจกรรม(ต่อ) 

4.5 พัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนท่ีมีความต้องการ
พิเศษ 
4.6 กิจกรรมกีฬาเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
4.7 กิจกรรมปรับปรุงห้องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
ตลอดปีการศึกษา 
 
พ.ย. 63 - พ.ค. 64 
ธ.ค. 63 - ก.ย. 64 

 
นางสุกัญญา ศิริมา 
  
นายธีรวัช   นิลขลัง 
นายศรัทธาเทพ ปัญญานาค 

5 สรุปรายงานผล ก.ย. 63– ต.ค. 64 ครูผู้รับผิดชอบแต่ละ
กิจกรรม 

 
5.งบประมาณที่ใช้ 203,500 บาท  
6.ผลการดำเนินงาน  

ท่ี กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
หมายเหตุ 

1 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ   
พลศึกษา 

✓  

2 เพิ่มทักษะในด้านดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากล ✓  
3 พัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษาให้มีคุณภาพ ✓  
4 ส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ ✓  
5 พัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ ✓  

6 กิจกรรมกีฬาเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ✓  
7 กิจกรรมปรับปรุงห้องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ✓  
 
7.สรุปผลในภาพรวม  
7.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม  
 7.1.1 นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้านทักษะ วิทยาศาสตร์ กีฬา ดนตรีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวันได้ 



 7.1.2 มีห้องปฏิบัติการ ห้องสำนักงาน ท่ีมีความพร้อมในการใช้งาน 
 7.1.3 นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับการดูแล พัฒนาต่อยอดตามศักยภาพของตนเอง 
7.2 จุดท่ีควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
 7.2.1 บางกิจกรรมยังคงขาดงบประมาณอย่างเพียงพอ 
7.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
 7.3.1 เนื่องจากอยู่ในช่วงของการระบาดของโรคโควิด-19 จึงส่งผลให้การจัดกิจกรรมบางกิจกรรมนั้น 
ดำเนินการได้แค่เพียงบางส่วน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

  

รายละเอียดรายงานการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

2. โครงการรู้คิด รูท้ำ นำสู่การแก้ปัญหา 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมในโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
คงเหลือ 
(บาท) 

1.สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 10,000 0 
2.สะเต็มศึกษา 12,000 0 
3.สัปดาห์อาเซียน 3,000 1 
4.สวนเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานตาม
พระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

10,000 10,000 

5.สัปดาห์ห้องสมุด 3,000 2,200 
   
รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังสิ้น 38,000 12,201 



โครงการ  2.รู้คิด รู้ทำ นำสู่การแก้ปัญหา 
แผนงาน วิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.38 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 

ข้อท่ี 2. กระบวนการสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ 

คิดเห็นและแก้ปัญหา 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

       ข้อท่ี 1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

  ข้อท่ี 2. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฎิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ผู้รับผิดชอบ นายอนุภัทร  พรมเสน  
ลักษณะโครงการ  โครงการประจำ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 

1.หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบาย และกรอบวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อันได้แก่ ทักษะด้านการเรียนรู้/ทักษะนวัตกรรม/ส่ือเทคโนโลยี  สารสนเทศ/ทักษะด้าน
การทำงาน/ทักษะท่ีนำไปใช้ได้จริงในการดำรงชีวิตนอกจากนี้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีความสำคัญยิ่ง เป็นพลังของ
ชาติและความหวังของแผ่นดินเป็นผู้สืบทอดความเป็นชาติ ศาสนา ภูมิปัญญา  วัฒนธรรมและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต  จึงสมควรท่ีจะ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  เพราะฉะนั้นองค์กรนักเรียนหรือคณะกรรมการสภานักเรียนสมควรอย่างยิ่งท่ีจะ
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน 
 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนท่ีมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ได้แสดงออกโดยการเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  หรือเป็นผู้นำเสนอความรู้ผลงานทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน
คนอื่น 

2.2  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะกระบวนการกลุ่ม และมีทักษะการส่ือสารใน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
 2.3 เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสนใจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 

2.4 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 



2.5 เพื่อให้นักเรียนทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี นำความรู้มาออกแบบช้ินงานหรือวิธีการ 

2.6 เพื่อจัดประสบการณ์ตรงให้แก่ผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากส่ิงท่ีเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจริง 
ในชีวิตและนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

2.7 เพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัดของตัวเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนเองในอนาคต  
2.8 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ 
2.9 เพื่อให้เยาวชนวัยเรียนในโรงเรียนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเอง ที่จะนำไปสู่การพึ่งตนเอง 

และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีสอดคล้องกับบริบทของสังคมท่ีจะมีการเปล่ียนแปลง 
 2.10  เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและเห็นคุณค่าแนวทางการทำเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 2.11 เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพการเกษตรท่ีเป็นอาชีพหลักของประชาชนของประเทศและ
นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1  นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

3.1.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 
3.1.3 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร   จำนวน 60 คน คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ จำนวน 14 คน 
3.1.4 นักเรียนของโรงเรียนทุกคนได้รว่มกิจกรรมตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”   
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนมีความรู้ ทักษะการสืบเสาะหาความรู้ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
3.2.2 โรงเรียนได้มีโอกาสพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถและพัฒนาทักษะกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์เต็มตามศักยภาพ 
3.2.3 นักเรียนทุกคนมีความรู้พื้นฐานอาเซียน 10 ประเทศ พร้อมรับการเปล่ียนแปลงกับบริบทของ

สังคมท่ีจะมีการเปล่ียนแปลง 
3.2.4 นักเรียนได้รับการสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันให้ได้

เทคโนโลยีซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมให้ได้ช้ินงานหรือวิธีการ 
3.2.5 นักเรียนเข้าใจการทำการเกษตรในแนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน ต.ค. 63  

คณะครูท่ีรับผิดชอบ
กิจกรรม  

2 จัดทำโครงการ พ.ย. 63 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พ.ย. 63 
4 รายละเอียดกิจกรรม 

4.1 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 
4.2 สะเต็มศึกษา 
4.3 สัปดาห์อาเซียน 
4.4 สวนเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานตาม
พระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.5 สัปดาห์ห้องสมุด 

 
ธ.ค. 63 – ส.ค. 64 
ธ.ค. 63 – ส.ค. 64 
ธ.ค. 63 – ส.ค. 64 
ตลอดปีการศึกษา 
 
ธ.ค. 63 – ส.ค. 64 

 
นางสาวอรณี เขียวไสว 
นายอนุภัทร  พรมเสน 
นางบุษบา สิงห์ไฝแก้ว 
นายสุทัศน์  เฉลยทัศน์ 
 
นางสาวสุกัญญา บัวเขียว 

5 สรุปรายงานผล ก.ย. 64 คณะครูท่ีรับผิดชอบ
กิจกรรม  

 
5.งบประมาณที่ใช้ 38,000 บาท 
6.ผลการดำเนินงาน  

ท่ี กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
หมายเหตุ 

1 1.สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 ✓  

2 2.สะเต็มศึกษา ✓  

3 3.สัปดาห์อาเซียน ✓  

4 4.สวนเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานตาม
พระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

✓  

5 5.สัปดาห์ห้องสมุด ✓  

 
7.สรุปผลในภาพรวม  
7.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม  
 7.1.1 นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้านทักษะ วิทยาศาสตร์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวันได้ 
 7.1.2 มีแหล่งให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 
7.2 จุดท่ีควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
 7.2.1 บางกิจกรรมยังคงขาดงบประมาณอย่างเพียงพอ 
7.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
 7.3.1 เนื่องจากอยู่ในช่วงของการระบาดของโรคโควิด-19 จึงส่งผลให้การจัดกิจกรรมบางกิจกรรมนั้น 
ดำเนินการได้แค่เพียงบางส่วน 



  

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดรายงานการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

3. โครงการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรม 

กิจกรรมในโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

1.พัฒนาระบบเครือข่ายInternet และงาน ICT 35,000 0 

2.การจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน 85,000 0 

3. ซ่อมบำรุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองพร้ินเตอร์ 20,000 11,869 

   

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 140,000       11,869  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ  3.พฒันาทกัษะด้านการใช้เทคโนโลยีสื่อสารและสร้างสรรค์นวัตกรรม 
แผนงาน  วิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.38 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
ข้อท่ี 3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
ข้อท่ี 4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ข้อท่ี 5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  ข้อท่ี 6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ข้อท่ี 2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบ นายพิทยา  สุขแจ่ม 
ลักษณะโครงการ  โครงการประจำ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 

1.หลักการและเหตุผล 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญในการนำเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการศึกษา จะเห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษาได้กำหนดให้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คนใหม้ีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม ซึ่งปรากฏในจุดเน้น ให้เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้าน
ภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก เฉียงใต้ (Excellence) และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ.2545 หมวด 9 ว่าด้วยเทคโนโลยีการศึกษา มาตรา 66 “ผู้เรียน   มีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทำได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” 

ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีหน้าท่ีดำเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ด้วยการส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างหลากหลายต่อเนื่องและทันสมัย 
 
2.วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายInternet และระบบงาน ICTให้สามารถใช้งานครอบคลุมท่ัวโรงเรียน 
      2.2 เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถสือค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตในการเรียนการสอนได้เต็มประสิทธิภาพ 



 2.3 เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ / เครื่องพริ้นเตอร์มีความพร้อมต่อการใช้งานได้ 
 
3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 มีระบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นในแผนกต่างๆ ท่ัวโรงเรียน 
  3.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่อง / เครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง  

3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ครูและนักเรียนสามารถใช้ระบบอินเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
  3.2.2 ครูและนักเรียนสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพริ้นเตอร์ในการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน กันยายน 2563 นายพิทยา   สุขแจ่ม 
2 จัดทำโครงการ ตุลาคม 2563 นายพิทยา   สุขแจ่ม 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พฤศจิกายน 2563 นายพิทยา   สุขแจ่ม 
4 รายละเอียดกิจกรรม 

4.1พัฒนาระบบเครือข่ายInternetและ
ICT 
4.2การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
นักเรียน 
4.3 การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องพริ้นเตอร ์

พฤศจิกายน 2563-กันยายน 
2564 

นายพิทยา   สุขแจ่ม 

5 สรุปรายงานผล 31กันยายน 2564 นายพิทยา   สุขแจ่ม 
 
5.งบประมาณที่ใช้ 140,000 บาท 
6.ผลการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
หมายเหตุ 

1 พัฒนาระบบเครือข่ายInternet และงาน ICT ✓  
2 การจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ✓  
3 ซ่อมบำรุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองพร้ินเตอร์ ✓  
 
 
 
 



7.สรุปผลในภาพรวม  
7.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม  
 7.1.1 ครูและนักเรียนสามารถใช้ระบบอินเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
           7.1.2 ครูและนักเรียนสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพริ้นเตอร์ในการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
7.2 จุดท่ีควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
 7.2.1 - 
7.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
 7.3.1 เนื่องจากอยู่ในช่วงของการระบาดของโรคโควิด-19 จึงส่งผลให้การจัดกิจกรรมบางกิจกรรมนั้น 
ดำเนินการได้แค่เพียงบางส่วน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดรายงานการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. โครงการเพ่ิมพนูความรู้และทกัษะตามหลกัสูตร 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมในโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

1.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ติว  O – NET) 64,500 756 

2.พัฒนาศูนยอ์าเซียน 5,000 0 

3.พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 5,000 0 

4.ภาษาและวัฒนธรรมจีน 5,000 0 

5.แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ 6,520  0 

6.พัฒนา ทบทวน ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร 1,500 200 

7.ซ่อมบำรุงเคร่ืองดนตรี 15,000 0 

8.ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนวันละคำ - - 

   

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 102,520 956 



โครงการ  4. เพ่ิมพนูความรู้และทกัษะตามหลกัสูตร  
แผนงาน วิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.38 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ข้อท่ี 1. มีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ข้อท่ี 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 ข้อท่ี 3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ข้อท่ี 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ลักษณะโครงการ  โครงการประจำ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นายไตรรัตน์ อรัณย์ชนายุธ  
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 

1.หลักการและเหตุผล 
 ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา อยู่ในระดับท่ีสูงขึ้นบ้างต่ำลงบ้าง ควรได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งระดับผลการเรียนเฉล่ีย(GPA) ของนักเรียนในทุกระดับช้ันก็อยู่ในระดับท่ีไม่สูงมากนัก มี
นักเรียนจำนวนไม่น้อยท่ีมีผลการเรียนไม่ผ่านในหลายๆวิชา การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุก
ระดับช้ัน จึงต้องดำเนินการอย่างหลากหลายวิธีและดำเนินการอย่างเป็นกระบวนการ เพื่อทำให้นักเรียนมีผลการ
สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน และระดับผลการเรียนเฉล่ียสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พระราชบัญญัติ
การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 และธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ได้กำหนดให้รัฐ
ต้องจัดการศึกษาให้แก่บุคลท่ีพิการหรือด้อยโอกาส กลุ่มต่างๆให้บุคลดังกล่าวมีสิทธิ และได้รับโอกาสในการศึกษา
ต้ังแต่แรกเกิด หรือเมื่อพบความพิการจนตลอดชีวิตและไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกท้ังสามารถเลือกรับบริการทางการศึกษา
จากสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆ โดยคำนึงถงึความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และความต้องการจำเป็นพิเศษ
ของบุคลนั้น   
 การจัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษกับเด็กปกติ จึงนับได้ว่าเป็นบทบาทสำคัญของ
โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมที่ต้องการดำเนินการให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้เข้าศึกษาในระบบการศึกษา
ทุกระดับและหลากหลายรูปแบบ โดยเตรียม ครู บุคลากร สภาพแวดล้อม รวมถึงส่ือเทคโนโลยีและส่ิงอำนวยความ



สะดวก บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดในทางการศึกษา เพื่อให้สามารถรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สำหรับนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ ให้เขาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้ครูผู้สอนดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นกระบวนการ 
2.2 เพื่อให้โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีดี สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน ตรงตามหลักสูตรของโรงเรียน 
2.3 เพื่อใหน้ักเรยีนมทีกัษะในการฟัง พดู ภาษาองักฤษและภาษาจนี เรียนรู้ ภาษาและวัฒนธรรมจีน

อย่างถูกต้องและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น 
2.4 เพื่อให้โรงเรียนได้มีโอกาสพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ให้

เต็มตามศักยภาพ 
2.5 เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยให้กับนักเรียน 

  2.6 เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับสูงกว่าเดิม 
2.7 เพื่อให้นักเรียนมี แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนภายในโรงเรียนให้เท่าทันกับโลกปัจจุบัน 

 2.8 เพื่อให้ผู้เรียนได้มีเครื่องดนตรีท่ีอยู่ในสภาพดีพร้อมสำหรับการเรียนรู้ และร่วมแสดงในงานต่างๆ  
 

3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับการติว O – NET ร้อยละ 90 
  3.1.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากทดสอบ
ระดับชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 
  3.1.3 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 5 กลุ่มสาระฯ เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
  3.1.4 นักเรยีนทกุคนโรงเรยีนบา้นตาก “ประชาวทิยาคาร” รอ้ยละ ๗0 มทีกัษะในการสื่อสาร
ภาษาองักฤษและภาษาจนี 
  3.1.5 มีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” พุทธศักราช 2564 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มี
หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชา IS 
  3.1.6 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 จำนวน 230 คนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ 

3.1.7 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” โปรแกรมการเรียนศิลป์ภาษา  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-5 จำนวน 70 คน 

3.1.8 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย 
3.1.9 ห้องศูนย์อาเซียนศึกษาได้รับการพัฒนาปรับปรุงจำนวน 1 ห้อง 
3.1.10 เครื่องดนตรีวงดุริยางค์ จำนวน 20 เครื่อง เครื่องดนตรีไทย 10 เครื่อง เครื่องดนตรีวงสตริง

10 เครื่อง มีสภาพพร้อมดีใช้งานบริการกิจกรรมต่าง ๆ    
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากทดสอบ
ระดับชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 



  3.2.2 นักเรยีนทกุคนโรงเรยีนบา้นตาก “ประชาวทิยาคาร” มทีกัษะในการสื่อสาร
ภาษาองักฤษและภาษาจนีเพิม่มากขึน้ 
  3.2.3 มีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” พุทธศักราช 2564 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มี
หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชา IS  
  3.2.4 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ท่ีเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์มีความรู้
ความสามารถทักษะด้านคณิตศาสตร์ท่ีดีขึ้น 

3.2.5 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” โปรแกรมการเรียนศิลป์ภาษา ช้ัน
มัธยมศึกษา     ปีท่ี 4-5 มีทักษะและความสามารถดานภาษาจีนเพิ่มขึ้น 

3.2.6 นักเรียนมีความตระหนัก มีความภาคภูมิใจ รู้รักอนุรักษว์ัฒนธรรมทางด้านภาษาไทย และ
เลือกใช้ภาษาท่ีใช้ในชีวิตประจำวันได้ พร้อมท่ีจะเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้อื่นได้ 

3.2.7 ห้องศูนย์อาเซียนศึกษาได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีดีได้ 
3.1.8 เครื่องดนตรีวงดุริยางค์มีสภาพพร้อมดีใช้ในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมวางแผน ต.ค. 63  
คณะครูท่ีรับผิดชอบ

กิจกรรม 
2 จัดทำโครงการ พ.ย. 63 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พ.ย. 63 
4 รายละเอียดกิจกรรม 

1.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ติว  O – NET)  
2.พัฒนาศูนย์อาเซียน 
3.พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
4.ภาษาและวัฒนธรรมจีน 
5.แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ 
6.พัฒนา ทบทวน ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร 
7.ซ่อมบำรุงเครื่องดนตร ี
8.ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนวันละคำ 

 
ธ.ค. 63 – ส.ค. 64 
ธ.ค. 63 – ส.ค. 64 
ธ.ค. 63 – ส.ค. 64 

 
ธ.ค. 63 – ส.ค. 64 
ธ.ค. 63 – ส.ค. 64 

 

 
นางบุษยา  ช่ืนครอบ 

นางบุษบา  สิงห์ไฝแก้ว 
นางนพวรรณ ปัญญาดี 

 
น.ส.ธัญลักษณ์ รัตนหิรัญวงศ์ 
นางจิราภรณ์ อรัณย์ชนายุธ 
นายไตรรัตน์ อรัณย์ชนายุธ 
นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์ 

น.ส.ธัญลักษณ์ รัตนหิรัญวงศ์ 

5 สรุปรายงานผล ก.ย. 64 คณะครูท่ีรับผิดชอบ
กิจกรรม 

5.งบประมาณที่ใช้ 102,520  บาท 
 
 
 



6.ผลการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
หมายเหตุ 

1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ติว  O – NET) ✓  
2 พัฒนาศูนย์อาเซียน ✓  
3 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย 
✓  

4 ภาษาและวัฒนธรรมจีน ✓  
5 แข่งขันทกัษะคณิตศาสตร์ ✓  
6 พัฒนา ทบทวน ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร ✓  
7 ซ่อมบำรุงเครื่องดนตร ี ✓  
8 ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนวันละคำ ✓  
7.สรุปผลในภาพรวม  
7.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม  

7.1.1 มีห้องศูนย์อาเซียน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีสภาพแวดล้อมและบริการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

7.1.2 ห้องศูนย์อาเซียน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีส่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ เพิ่มทักษะ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม. 

7.1.3 นักเรยีนมทีกัษะในการสือ่สารภาษาองักฤษและภาษาจนี มเีจตคตทิีด่ตี่อวชิาภาษาองักฤษและ
ภาษาจนี รกัการเรยีนรู ้  

7.1.4 นักเรียนได้รับการพฒันาความรู้และทักษะทางด้านภาษาไทยท่ัวถึง สามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันๆได้ 

7.1.5 โรงเรียนได้มีโอกาสพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ให้เต็ม
ตามศักยภาพ 

7.1.6 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ตรงตามหลักสูตรของโรงเรียน 
7.1.7 นักเรียนมีความสุขเพิ่มมากขึ้นในการปฏิบัติการซ้อมดนตรี 

7.2 จุดท่ีควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
 7.2.1 ควรมีการประเมินหลักสูตรของสถานศึกษาทุกปี 
 7.2.2 ในบางกิจกรรมต้องปรับปรุงเป็นรูปแบบของกิจกรรมออนไลน ์
7.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
 7.3.1 เนื่องจากอยู่ในช่วงของการระบาดของโรคโควิด-19 จึงส่งผลให้การจัดกิจกรรมบางกิจกรรมนั้น 
ดำเนินการได้แค่เพียงบางส่วน 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

รายละเอียดรายงานการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.โครงการท างานประสานใจ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมในโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

1.ค่ายคณิตศาสตร์ 15,000 0 
2. Best Practice การงานอาชีพ 5,000 60 
3.ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 3,500 0 
4.ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 13,000 13,000 
5.เยี่ยมบ้านนักเรียน 15,600 15,040 
6.ประชุมผู้ปกครอง 6,100 5,100 
   
รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังสิ้น 58,200 33,200 



โครงการ 5. ทำงานประสานใจ 
แผนงาน วิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.38 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
ข้อท่ี 6 มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  ว่าท่ี ร.ต.ศรัทธาเทพ ปัญญานาค 
ลักษณะโครงการ  งานประจำ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 

1.หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 24 ข้อ 6 กำหนดให้สถานศึกษาดำเนินการจัดการ

เรียนรู้ให้เกิดข้ึนทุกเวลา  ทุกสถานท่ี  มีการประสานความร่วมมือบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียน  
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 12 ข้อ12.3 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย  มาตรฐานท่ี 6 ข้อ 6.3 ผู้เรียนสามารถใช้ห้องสมุด ใช้แหล่งความรู้ และส่ือต่าง ๆ ท้ังภายในและนอก
สถานศึกษา  มาตรฐานท่ี 7 ข้อ7.1 ผู้เรียนสามารถวางแผน ทำงานตามลำดับขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและข้อ 
7.2 ผู้เรียนรักการทำงานสามารถปรับตัวและทำงานเป็นทีมได้  ประกอบกับตามนโยบายเรียนฟรี 15  ปีอย่างมี
คุณภาพ  ท่ีรัฐบาลให้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านการทัศนศึกษาโดยศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน  โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากท่ีสุด  ได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง  ได้คิดเอง  ปฏิบัติเอง  และมีปฏิสัมพันธ์  กับบุคคลหรือแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  จนสามารถสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง  และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้ 
 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นและการ
ทำงานหรืองานอาชีพ 

 2.2 เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในครอบครัวเพื่อให้เกิดอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้ 
2.3. ครูท่ีปรึกษาจะได้ข้อมูลและรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างถูกต้อง 
2.4 ผู้ปกครองร่วมมือร่วมใจกันสร้างเครือข่ายผู้ปกครองท่ีเข้มแข็ง ร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อการดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียน ร่วมกันระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน และระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
 2.5 เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู นักเรียน ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานร่วมกนัแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างมีเหตุผล 
และประสบความสำเร็จ  
 2.6เพื่อให้นักเรียนมีฐานความรู้ในการเลือกโรงเรียนท่ีเหมาะสมกับตนเอง และได้เข้าเรียนต่อในสถานศึกษา
ท่ีตนเองสนใจ 



3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
    3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” เข้าร่วมค่ายคณิตศาสตร์ จำนวน 110 คน  
คณะครู 10 คน 

 3.1.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 เข้าศึกษาต่อท่ีโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 
เพิ่มขึ้นกว่าปี 2563 ร้อยละ 2 
  3.1.3 นักเรียน ผู้ปกครอง ได้เข้าร่วมประชุม ร่วมมือกับครูท่ีปรึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  3.1.4 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จำนวน 280 คน ได้รับการ
พัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
    3.1.5 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ Best Practice การงานอาชีพ 30% ของนักเรียนท้ังหมด 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนมีผลงานการแข่งขันที่ดีและมีคุณภาพสามารถส่งไปแข่งขันกับโรงเรียนอื่นได้เป็น

อย่างดี 
3.2.2 นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์จากการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
3.2.3 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น สามารถ

ปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 
3.2.4 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จำนวน 280 คน ได้รับ     

การดูแลช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพท่ีสมบูรณ์ ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และมีคุณธรรม
จริยธรรม 

3.2.5 ผู้ปกครองร้อยละ 90 มีโอกาสได้ร่วมประชุมช้ันเรียน (Class room Meeting) 
3.2.6 ครูท่ีปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบร้อยละ 100 

 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน ต.ค. 63  

คณะครูท่ีรับผิดชอบกิจกรรม  2 จัดทำโครงการ พ.ย. 63 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พ.ย. 63 
4 รายละเอียดกิจกรรม 

4.1 ค่ายคณิตศาสตร์ 
4.2 Best Practice การงานอาชีพ 
4.3 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนปีการศึกษา 2564  
4.4 เย่ียมบ้านนักเรียน 
4.5 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 
4.6 ประชุมผู้ปกครอง 

 
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 

 
นางจิราภรณ์   อรัณย์ชนายุธ 
นางยุพิน  ชัยชนะ 
นางสาวณัฐธิดา ทิอุด 
นายศรัทธาเทพ  ปัญญานาค 
นายศรัทธาเทพ  ปัญญานาค 
นายศรัทธาเทพ  ปัญญานาค 

5 สรุปรายงานผล ก.ย. 64  คณะครูท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 



5.งบประมาณที่ใช้ 58,200 บาท 
6.ผลการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
หมายเหตุ 

1 ค่ายคณิตศาสตร์ ✓  
2 Best Practice การงานอาชีพ ✓  
3 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 ✓  
4 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 - ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม 

เนื่องจากสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด-19 

5 เย่ียมบ้านนักเรียน ✓  
6 ประชุมผู้ปกครอง - ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม 

เนื่องจากสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด-19 

 
7.สรุปผลในภาพรวม  
7.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม  

7.1.1 นักเรียนท่ีร่วมกิจกรรมวนัคริสต์มาส มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษและมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้สูงขึ้น สามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้ 

7.1.2 นักเรียนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมโดยใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ๆ 
7.1.3 การเยีย่มบา้นออนไลน์ท าใหค้รูและผูป้กครองไดท้ าความรูจ้กักนัมากขึน้   

7.2 จุดท่ีควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
 7.2.1 ในบางกิจกรรมต้องปรับปรุงเป็นรูปแบบของกิจกรรมออนไลน์ 
7.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
 7.3.1 เนื่องจากอยู่ในช่วงของการระบาดของโรคโควิด-19 จึงส่งผลให้การจัดกิจกรรมบางกิจกรรมนั้น 
ดำเนินการได้แค่เพียงบางส่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดรายงานการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6.โครงการส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมอันพึงประสงค์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมในโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 
1.ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 8,459 0 
2.ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 3,000 0 
3.ต่อต้านยาเสพติดโลก 13,000 13,000 
4.ค่ายวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ สืบสานภูมิปัญญา อนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 

15,000 
0 

5. พัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

15,000 
0 

6.คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 20,000 0 
   
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 74,459 13,000 



โครงการ 6.ส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมอันพงึประสงค์ 
แผนงาน บริหารท่ัวไป 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.38 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
ข้อท่ี 7 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
ข้อท่ี 10 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวธัญชนก  แก้วทุ่น 
ลักษณะโครงการ  โครงการประจำ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 

1.หลักการและเหตุผล 
รัฐบาลได้กำหนดไว้เป็นนโยบายและมาตรการในการจัดการศึกษาของประเทศเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ให้สามารถยืนหยัดอย่างไทยในประชาสังคมโลกท้ังปัจจุบันและอนาคตโดยการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานซึ่งมุ่งเนน้เรื่องการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ การป้องกันโรคการส่งเสริม การพัฒนาสุขภาพ 
และการบริหารจัดการชีวิตเพื่อดำรงสุขภาพท่ีดีอันเป็นรากฐานสำคัญยิ่งในการดำเนินชีวิตท่ีสมดุล ท้ังทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณอันเป็นองค์ประกอบของการมีสภาวะสุขภาพท่ีสมบูรณ์ 

การเรียนรู้มุ่งเนน้การพฒันาผู้เรียนด้านปัญญา พฒันาระบบการคิดอย่างมีวิจารณญาณการตัดสินใจและการ
แก้ปัญหา โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง เข้าใจชีวิต  รู้จักและเข้าใจตนเอง เห็นคุณค่าของตนและผู้อื่น รักการ
ออกกำลังกาย และเล่นกีฬา รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีดี เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสม 
ท้ังในด้านการป้องกัน การส่งเสริมและการดำรงไวซ้ึ่งสุขภาพท่ีดีอย่างถาวรของตนเองและครอบครัวและชุมชน โดย
นำหลักความพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สอดแทรก
บทเรียนด้วยคุณธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การมีสุขภาพกายท่ีดีแข็งแรง   
สุขภาพใจท่ีเข้มแข็งด้วยคุณธรรม  และใช้วิถีการดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียงตามวิถีไทย 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักสามัคคีความร่วมมือกันในด้านการทำงานเป็นกลุ่มหมู่คณะเป็นการฝึก
การเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี 

2.2 เพื่อปลูกผังให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม โดยปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก12 ประการ 
 2.3 เพื่อใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูแ้ละฝึกตนเองเกีย่วกบัการใชส้ทิธเิสรภีาพ ความเสมอภาคและหน้าทีต่าม
ระบบประชาธปิไตย 

2.4 เพื่อใหน้ักเรยีนเกดิการเรยีนรูเ้กีย่วกบัประชาธปิไตยโดยการปฏบิตัจิรงิ 
2.5 เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
2.6  เพื่อให้ผู้เรียนป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัย 

อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ 



2.7 เพื่อการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมท่ีเอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.8 เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู นักเรียน ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานร่วมกนัแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล 

และประสบความสำเร็จ 
3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1  นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมด้าน
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  3.1.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ร้อยละ 100 ได้รับความรู้และรู้จักป้องกัน
ตนเองจากยาเสพติดได้ 
  3.1.3 นักเรียน ครู บุคลากร ในโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยภายในโรงเรียน ร้อยละ 100  

3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด 

3.2.2  นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึก
ตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

3.2.3 มีความเข้มแข็ง เข้าใจบทบาทหน้าท่ี สามารถดำเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมประชาธิปไตยได้
ครบถ้วน นักเรียนมีความพร้อมในการจัดกิจกรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านการ
วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษา และสังคม โดยยึดหลักนิติธรรม ความสมานฉันท์ได้เต็มศักยภาพ 
 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน ต.ค. 63  

ครูท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 2 จัดทำโครงการ พ.ย. 63 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พ.ย. 63 
4 รายละเอียดกิจกรรม 

4.1 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
4.2 ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 
4.3 วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
4.4 ค่ายวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ สืบสานภูมิ
ปัญญา อนุรักษ์วฒันธรรมไทย 
4.5 พัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.6คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

 
ธ.ค. 63 – ส.ค. 64 
ธ.ค. 63 – ส.ค. 64 
ธ.ค. 63 – ส.ค. 64 
ธ.ค. 63 – ส.ค. 64 
 
ธ.ค. 63 – ส.ค. 64 
 
ธ.ค. 63 – ส.ค. 64 

 
นางสาวธัญชนก   แก้วทุ่น    
นางบุษบา สิงห์ไฝแก้ว 
นายมงคล สุนทรีสุริยพงษ์ 
นางชลอ  พิมพรม 
 
นางชลอ  พิมพรม 
 
นางชลอ  พิมพรม 

5 สรุปผลการดำเนินงาน ก.ย. 64 ครูท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 



5.งบประมาณที่ใช้ 74,459 บาท 
6.ผลการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
หมายเหตุ 

1 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ✓  
2 ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ✓  
3 ต่อต้านยาเสพติดโลก - ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม 

เนื่องจากสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด-19 

4 ค่ายวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ สืบสานภูมิ
ปัญญา อนุรักษ์วฒันธรรมไทย 

✓  

5 พัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

✓  

6 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ✓  
 
7.สรุปผลในภาพรวม  
7.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม  

7.1.1 นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึกตามท่ี
สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม 
7.2 จุดท่ีควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
 7.2.1 ในบางกิจกรรมต้องปรับปรุงเป็นรูปแบบของกิจกรรมออนไลน์ 
7.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
 7.3.1 เนื่องจากอยู่ในช่วงของการระบาดของโรคโควิด-19 จึงส่งผลให้การจัดกิจกรรมบางกิจกรรมนั้น 
ดำเนินการได้แค่เพียงบางส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดรายงานการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. โครงการรักษ์ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมในโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

1.แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์บ้านตาก 3,000 0 

2.วันสำคัญ 50,000 5,110 

3.ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 3,000 0 

4.กิจกรรมค่ายรักเรียนเขียนอ่าน 15,000 0 

5.พัฒนาห้องภูมิปัญญา 8,000 0 

   

รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังสิ้น 79,000 5,110 



โครงการ 7.รักษ์ท้องถ่ินและความเป็นไทย 
แผนงาน วิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.38 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
ข้อท่ี 8 ความภมูิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ข้อท่ี 9 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางบุษบา   สิงห์ไฝแก้ว 
ลักษณะโครงการ  โครงการประจำ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 

1.หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีนโยบายให้โรงเรียนจัดทำโครงการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ต้ังแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ในการนี้
โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ได้ตระหนกั ถึงการเรียนประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เด็กและเยาวชน 
เป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาจากผู้รู้ ในชุมชน เพื่อให้เยาวชนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดประมวลผล 
ตลอดจนสนับสนุนให้เยาวชน เช่ือมโยง เครือข่ายในการพัฒนาชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มเยาวชนสืบ
สานภูมิปัญญา ต่อสู้กับกระแสของการ รุกของวัฒนธรรมยุคใหม่โดยการรวมกลุ่มเยาวชนและชุมชน โดยตระหนักถึง
ความสำคัญของชุมชน มีความเข้าใจ รากเหง้า ความเป็นวัฒนธรรม แบ่งปัน เกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มี
การศึกษาเรียนรู้วิถีการดำรงชีวิต ชุมชน ภูมิปัญญาพื้นบ้านท่ีมีมาช้านาน บนพื้นฐานของธรรมชาติท่ีเกี่ยวพัน
สอดคล้องกันกับวิถีชีวิตชุมชน จึงได้จัดทำโครงการขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วฒันธรรม
และประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย  

2.2.เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา
ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

2.3 เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีสุนทรียภาพทางด้านดนตรี 
 2.4 เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านดนตรี 

2.5 เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น   
2.6 เพื่อให้คนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความ

เป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษา วัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่น โบราณสถานและโบรณวัตถุ สืบไป 



3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ร้อยละ 100  

3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา ท้องถิ่น โบราณสถานและโบราณวัตถุ เกิด
ความรู้สึกรัก หวงแหนและร่วมกันอนุรกัษ์ ให้คงอยู่สืบไป 

3.2.2 นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน ต.ค. 63  

 ครูท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 2 จัดทำโครงการ พ.ย. 63 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พ.ย. 63 
4 รายละเอียดกิจกรรม 

4.1 วันสำคัญ 
4.2 แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์บ้านตาก 
4.3 ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
4.4 ค่ายรักเรียนเขียนอ่าน 
4.5 พัฒนาห้องภูมิปัญญา 

 
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 

ครูท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 
นายธีรวัช นิลขลัง 
นางบุษบา สิงห์ไฝแก้ว 
นางบุษบา สิงห์ไฝแก้ว 
นางนพวรรณ ปัญญาดี 
นางพรทิพย์ เตจ๊ะ 

5 สรุปรายงานผล ก.ย. 64 ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 
5.งบประมาณที่ใช้ 79,000 บาท 
6.ผลการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
หมายเหตุ 

1 แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์บ้านตาก ✓  
2 วันสำคัญ ✓ ไม่ได้ดำเนินบางกิจกรรม 

เนื่องจากสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด-19 

3 ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น -  
4 กิจกรรมค่ายรักเรียนเขียนอ่าน ✓  
5 พัฒนาห้องภูมิปัญญา ✓  

 
 
 



7.สรุปผลในภาพรวม  
7.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม  

7.1.1 นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา ท้องถิ่น โบราณสถานและโบราณวัตถุ เกิดความรู้สึกรัก 
หวงแหนและร่วมกันอนุรักษ์ ให้คงอยู่สืบไป7.2 จุดท่ีควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
 7.2.1 ในบางกิจกรรมต้องปรับปรุงเป็นรูปแบบของกิจกรรมออนไลน์ 
7.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
 7.3.1 เนื่องจากอยู่ในช่วงของการระบาดของโรคโควิด-19 จึงส่งผลให้การจัดกิจกรรมบางกิจกรรมนั้น 
ดำเนินการได้แค่เพียงบางส่วน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดรายงานการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. โครงการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

กิจกรรมย่อย งบประมาณ 
(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

8.1พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 9,000 1,740 
8.2โสตทัศนศึกษา 30,000 0 
8.3ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบและสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน 

200,000 48,657.95 

8.4การซ้ือพัสดุ ครุภัณฑ์ของสถานศึกษา 201,077 0 
8.5พัฒนางานนโยบายและแผนปฏิบัติการ 15,505 10 
8.6ปรับปรุงห้องบริหารท่ัวไปและห้องแก้ไขปัญหายาเสพติด 34,500 550 
8.7ปรับปรุงห้องพยาบาลและจัดซ้ือยาเวชภัณฑ์ 15,000 310 
8.8พัฒนาปรับปรุงห้องปฏบิัติการสอนดนตรี 15,000 0 
8.9พัฒนาและปรับปรุงห้องแนะแนว 15,000 0 
8.10พัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษาให้มีคุณภาพ 15,000 0 
8.11การพัฒนาศักยภาพห้องเรียนอุตสาหกรรม 15,000 85 
8.12จัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย 15,000 0 
8.13พัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 15,000 0 
8.14พัฒนาและส่งเสริมงานบริหารวิชาการ ส่งเสริมการเรียนการสอน 
นิเทศการสอน และจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์  

45,000 0 

8.15การพัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 20,000 100 
8.16การพัฒนาปรับปรุงห้องการเงิน 16,000 0 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 676,082 
 

51,453 
 



โครงการ 8.บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
แผนงาน งบประมาณ 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.38 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ข้อท่ี 1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
ข้อท่ี 2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ  นายพีรพล สุรจันทร์กุล 
ลักษณะโครงการ  โครงการประจำ   โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 

1.หลักการและเหตุผล 
 การจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่าง
ชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุก
กลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้รวมท้ังจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัดรวมท้ังทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมและบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบท้ังในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1. เพื่อให้สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อการ
เปล่ียนแปลง 

2.2. เพื่อให้สถานศึกษาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 
           2.3 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายแผน  

2.4 ประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมของโรงเรียนสู่สาธารณชนทราบอย่างต่อเนื่อง  
2.5 ผู้ปกครองร่วมมือร่วมใจกันสร้างเครือข่ายผู้ปกครองท่ีเข้มแข็ง ร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อการดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียน ร่วมกันระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน และระหว่างบ้านกับโรงเรียน  



2.6 ครูท่ีปรึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในห้องของตนเอง  
2.7 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ 
2.8 เพื่อให้ครูและบุคลากร ร้อยละ 100 มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพและเพียงพอ ต่อการใช้งานใน

สถานศึกษา 2.9 เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาจากงานบริหารวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ มีลักษณะนิสัย  
2.10 เพื่อให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมปฏิบัติงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 
3.เป้าหมาย                                                
3.1 เชิงปริมาณ 
  3.2.1 งานนโยบายและแผนมีความสะดวกพร้อมต่อการรับบริการแก่บุคลาการทางการศึกษา 

 3.2.2 สามารถจัดเก็บเอกสารและเอกสารงานธุรการเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูงามตา ค้นหาไปใช้ได้
สะดวกและรวดเร็ว 

  3.2.3 ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความพร้อมในทุกด้านและสามารถปฏิบัติงานวิชาการได้           
ร้อยละ 100  
  3.2.4 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ และมีความปลอดภัย ร้อยละ 100 
  3.2.5 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องเรียน อาคารประกอบ ร้อยละ 70 

 3.2.6 ครูและบุคลากร ร้อยละ 100 มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพและเพียงพอ ต่อการใช้งานใน
สถานศึกษา 
 3.2.7 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาท้ังทางด้านรา่งกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จากงาน
บริหารวิชาการร้อยละ 100 
3.2 เชิงคุณภาพ 

  3.2.1 สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

3.2.2 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ทุกกลุ่มงานภายในโรงเรียน 

3.2.3 สถานศึกษาสามารถจัดสถานท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและมีความ
ปลอดภัย 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน ต.ค. 63  

 ครูท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 2 จัดทำโครงการ พ.ย. 63 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พ.ย. 63 
4 รายละเอียดกิจกรรม   



ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.พัฒนาระบบงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2.โสตทัศนศึกษา 
3.ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบและ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
4.การซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ของสถานศึกษา 
5.พัฒนางานนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
6.ปรับปรุงห้องบริหารท่ัวไปและห้องแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 

 
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 

นางสาวณัฐธิดา ทิอุด 
นายอดิสรณ์ บุราณรัตน์ 
นายอดิสรณ์ บุราณรัตน์ 
 
น.ส.พิทยา กันทากาศ 
น.ส.ปิยะนุช เพชรมะโนรา 
นายมงคล สุนทรีสุริยพงษ์ 

 7.ปรับปรุงห้องพยาบาลและจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ 
8.พัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการสอนดนตร ี
9.พัฒนาและปรับปรุงห้องแนะแนว 
10.พัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษาให้มีคุณภาพ 
11.การพัฒนาศักยภาพห้องเรียนอุตสาหกรรม 
12.จัดหาและผลิตส่ือการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย 
13.พัฒนาส่ือการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
14.พัฒนาและส่งเสริมงานบริหารวิชาการ ส่งเสริมการเรียน
การสอน นิเทศการสอน และจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ 
15.การพัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
16.การพัฒนาปรับปรุงห้องการเงิน 

ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 

 
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 

นายธีรวัช นิลขลัง 
นายศรัทธาเทพ ปัญญานาค 
นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์ 
น.ส.ศิริญญา จันทร์คณา 
นางวนิดา  พลอยมา 
นายอดิสรณ์ บุราณรัตน์ 
นางนพวรรณ ปัญญาดี 
นางจิราภรณ์ อรัณย์ชนายุธ 
นายไตรรัตน์  อรัณย์ชนายุธ 
นางสาวอรณี เขียวไสว 
น.ส.ธัญลักษณ์  รัตนหิรัญ
วงศ์ 

5 สรุปผลการดำเนินงาน ก.ย. 64 ครูท่ีรับผิดชอบกิจกรรม  
 
5.งบประมาณที่ใช้ 675,587 บาท 
6.ผลการดำเนินงาน  

ท่ี กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
หมายเหตุ 

1 พัฒนาระบบงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ✓  
2 โสตทัศนศึกษา ✓  
3 ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
- ไม่ได้ดำเนินบางกิจกรรม 

เนื่องจากสถานการณ์
โรคระบาดโควิด-19 

4 การซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ของสถานศึกษา ✓  
5 พัฒนางานนโยบายและแผนปฏิบัติการ ✓  
6 ปรับปรุงห้องบริหารท่ัวไปและห้องแก้ไขปัญหายาเสพติด ✓  
7 ปรับปรุงห้องพยาบาลและจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ ✓  



ท่ี กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
หมายเหตุ 

8 พัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการสอนดนตร ี ✓  
9 พัฒนาและปรับปรุงห้องแนะแนว ✓  
10 พัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษาให้มีคุณภาพ ✓  
11 การพัฒนาศักยภาพห้องเรียนอุตสาหกรรม ✓  
12 จัดหาและผลิตส่ือการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย ✓  
13 พัฒนาส่ือการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ✓  
14 พัฒนาและส่งเสริมงานบริหารวิชาการ ส่งเสริมการเรียน

การสอน นิเทศการสอน และจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ 
✓  

15 การพัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ✓  
16 การพัฒนาปรับปรุงห้องการเงิน ✓  

 
7.สรุปผลในภาพรวม  
7.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม  

7.1.1 สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

7.1.2 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่ม
งานภายในโรงเรียน 

7.1.3 สถานศึกษาสามารถจัดสถานท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัย 
7.2 จุดท่ีควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
 7.2.1 ในบางกิจกรรมต้องปรับปรุงเป็นรูปแบบของกิจกรรมออนไลน์ 
7.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
 7.3.1 เนื่องจากอยู่ในช่วงของการระบาดของโรคโควิด-19 จึงส่งผลให้การจัดกิจกรรมบางกิจกรรมนั้น 
ดำเนินการได้แค่เพียงบางส่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดรายงานการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9. โครงการครรูู้หน้าท่ี ท างานดี มีประสิทธิภาพ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมในโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

1.พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 100,000 5,323 

2.จัดจ้างครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 101,572 84,164 

3.มอบประกาศนียบัตรและงานทะเบียนนักเรียน 17,000 0 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น  218,572 89,487 
 



โครงการ  9. ครรูู้หน้าท่ี ท างานดี มีประสิทธิภาพ 
แผนงาน บริหารงานบุคคล 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.38 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ผลิต พัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ข้อท่ี 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ข้อท่ี 1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ข้อท่ี 3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
ข้อท่ี 4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิตยา  นวลนิ่ม 
ลักษณะโครงการ  งานประจำ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 

1.หลักการและเหตุผล 
 นโยบายรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการปฏิรูปการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตกำลังคนท่ีมีคุณภาพสู่ยุคสังคมแห่งการเรียนรู้  ครู 
เป็นบุคคลสำคัญในกระบวนการปฏิรูปการศึกษา เพราะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการและเป็นกลไก
สำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ จึงเป็นกรอบแนวทางท่ีสำคัญประการหนึ่งใน
ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2552 – 2561) โดยมุ่งเน้นให้ครูเป็นผู้เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งในการพฒันาครูนั้นต้องมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของการพัฒนา  โดยการท่ีจะพัฒนาครูให้มีคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น  ส่ิงสำคัญคือครูต้องมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการ แนวทางและทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน  ตลอดจนสามารถนำ
หลักการและทฤษฎีดังกล่าวไปเป็นพื้นฐานในการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  เกิดคุณลักษณะตามท่ีประเทศชาติและสังคมโลกต้องการ 
 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพข้าราชการครู ในการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลให้
นักเรียนมีทักษะ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 2.2 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการอบรม  ประชุม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน 
 2.3 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามความต้องการ และบริบทของตนเอง 
โรงเรียน และสังคม เป็นครูเก่ง มีคุณภาพ และคุณธรรม 



 2.4 เพื่อจัดจ้างครูผู้สอนสาขาวิชาท่ีขาดแคลน และลูกจ้างช่ัวคราว 
 2.5 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากครูท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีความถนัดในสาขาวิชา 

2.6 เพื่อจูงใจและยกย่องนักเรียนให้ต้ังใจเรียนและเรียนจนจบการศึกษา 
3.เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 ร้อยละ  80 ของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
3.1.2 ร้อยละ 80  ของข้าราชการครูท่ีเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ได้รับการพฒันาตามกลุ่มสาระ

การเรียนรู้  ตามศักยภาพและบริบทของตนเอง โรงเรียน และสังคม 
3.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการอบรม  ประชุม  สัมมนา  ศึกษาดู ร้อยละ 100 
3.1.4 ครูได้รับการพัฒนา เป็นครูเก่งมีคุณภาพและคุณธรรม ร้อยละ 100 
3.1.5 จัดจ้างครูผู้สอนตามสาระท่ีขาดแคลนได้ครบ ร้อยละ 100 

  3.1.6 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสำเร็จการศึกษา 
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีผ่านการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน สามารถนำ

ความรู้ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นคนเก่งมีคุณภาพและคุณธรรม 

3.2.3 ครูมีแนวคิดและสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 
3.2.4 การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และผู้เรียนได้รับการ

พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพโรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอเกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ มี
คุณภาพตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
        3.2.5 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการเรียนและสถาบันการศึกษา 

4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน ต.ค. 63  

ครูท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 2 จัดทำโครงการ พ.ย. 63 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พ.ย. 63 
4 
 
 
 

รายละเอียดกิจกรรม 
1.จัดจ้างครูอัตราจ้างและลูกจ้างช่ัวคราว 
2.พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.มอบประกาศนียบัตรและงานทะเบียนนักเรียน 

 
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 

 
นางนิตยา นวลนิ่ม 
นางนิตยา นวลนิ่ม 
น.ส.สุนิสา  เนียมแสง 

5 สรุปรายงานผล ก.ย. 64  ครูท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 
 
 
 



5.งบประมาณที่ใช้ 218,572 บาท 
6.ผลการดำเนินงาน  

ท่ี กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
หมายเหตุ 

1 จัดจ้างครูอัตราจ้างและลูกจ้างช่ัวคราว ✓  
2 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ✓  
3 มอบประกาศนียบัตรและงานทะเบียนนักเรียน ✓ ไม่ได้ดำเนินบางกิจกรรม 

เนื่องจากสถานการณ์
โรคระบาดโควิด-19 

 
7.สรุปผลในภาพรวม  
7.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม  

7.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีผ่านการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน สามารถนำความรู้ท่ี
ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.1.2 การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และผู้เรียนได้รับการพฒันา
ตนเองเต็มตามศักยภาพโรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอเกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ มีคุณภาพตามโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

7.1.3 สถานศึกษาสามารถจัดสถานท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัย 
7.2 จุดท่ีควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
 7.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปรับตัวให้ทันกับการอบรมในรูปแบบออนไลน์ต่างๆ 
7.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
 7.3.1 เนื่องจากอยู่ในช่วงของการระบาดของโรคโควิด-19 จึงส่งผลให้การจัดกิจกรรมบางกิจกรรมนั้น 
ดำเนินการได้แค่เพียงบางส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดรายงานการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10.พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการPLC 

 
กิจกรรมในโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

1.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา PLC 11,195 495 
 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 11,195 495 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ 10.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ PLC 
แผนงาน บริหารงานวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.38 ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  ข้อท่ี 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ข้อท่ี 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ผูรั้บผิดชอบ นางสาวดุจคณิศร คงเมือง 
ลักษณะโครงการ  งานประจำ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีงบประมาณ 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในยุคปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ในแต่ละชั้นเรียนจะมีนักเรียนที่มีความสามารถที่หลากหลายและ
แตกต่างกัน ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พุทธศักราช 2545 
มาตรา 10 ท่ีระบุว่า การจัดการศึกษาต้องจัดใหบุ้คคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสำหรับ
บุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์   สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกาย
พิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมี
สิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ  การศึกษาสำหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดให้ต้ังแต่แรกเกิด
หรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 
นอกจากนี้แล้วในมาตรา 22 ยังระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
ต้องจัดการศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  ครูทุกคนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหา
วิธีการท่ีจะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งนวัตกรรมใหม่ท่ีครู
จะต้องทราบคือ Professional Learning Community (PLC) โดยที ่ PLC ย่อมาจาก Professional Learning 
Community ซึ่งหมายถึง Community of Practice (CoP) ในการทำหน้าท่ีครูนั่นเอง 

จากเหตุผลดังกล่าวจึงเกิดการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อเป็น
กลไกช่วยสนับสนุนให้ครูสร้างความรู้แล้วนำความรู้ไปใช้กับนักเรียนส่งผลให้นักเรียนเกิดความรู้จริง โดยใช้ความรู้ท่ี
ได้จากการปฏิบัติ ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ คุณภาพของผู้เรียนดีขึ ้น ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

 



2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้ครูมีการรวมกลุ่มในการแสวงหาความรู้ ร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการระดมความ

คิดเห็น ตามประสบการณ์ของครู ในการค้นพบความรู้ วิธีทำงาน วิธีสอนใหม่ ๆ  
2.2  เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรยีนมี

ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น เกิดการทักษะ และคุณลักษณะท่ีดีจากการเรียนรู้ 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ครูและครูอัตราจ้าง จำนวน 52 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ครูและครูอัตราจ้าง เกิดการรวมกลุ่มในการแสวงหาความรู้ ร่วมกันหาแนวทาง
แก้ปัญหาด้วยวิธีการระดมความคิดเห็น ตามประสบการณ์ของครู ค้นพบความรู้ วิธีทำงาน ค้นพบวิธีสอน
ใหม่ ๆ  

  3.2.2 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามโครงการ 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน 1 ต.ค.63 – 15 ต.ค.63 ฝ่ายวิชาการ 
2 จัดทำโครงการ 16 ต.ค.63 – 30 ต.ค.63 ฝ่ายวิชาการ 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 1 พ.ย.63 – 15 พ.ย.63 ฝ่ายวิชาการ 
4 ดำเนินงานตามโครงการ 16 พ.ย.63 – 31 ส.ค.64 ทุกกลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
5 สรุปรายงานผล 1 ก.ย.64 – 30 ก.ย.64 ฝ่ายวิชาการ 

 
5.งบประมาณที่ใช้   11,195  บาท  
6.ผลการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
หมายเหตุ 

1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC 
 

✓  

 

7.สรุปผลในภาพรวม  
7.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม  

7.1.1 ครูและครูอัตราจ้าง เกิดการรวมกลุ่มในการแสวงหาความรู้ ร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการ
ระดมความคิดเห็น ตามประสบการณ์ของครู ค้นพบความรู้ วิธีทำงาน ค้นพบวิธีสอนใหม่ ๆ  
7.2 จุดท่ีควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
 7.2.1 ในบางกิจกรรมต้องปรับปรุงเป็นรูปแบบของกิจกรรมออนไลน์ 
7.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 



 7.3.1 เนื่องจากอยู่ในช่วงของการระบาดของโรคโควิด-19 จึงส่งผลให้การจัดกิจกรรมบางกิจกรรมนั้น 
ดำเนินการได้แค่เพียงบางส่วน 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดรายงานการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 11. โครงการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

กิจกรรมในโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

1.วันสำคัญ การเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 80,370 78,870 

2.การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ 10,000 10,000 

3. การฝึกอบรมลูกเสือจราจรช่อสะอาดสาธารณะประโยชน์  10,000 10,000 

4.ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  140,000 63,200 

5.การให้บริการงานแนะแนว  25,000 925 

6.“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  48,000 27,812 

7.แข่งขันทักษะทางวิชาการ  160,000 158,200 

8.นักเรียนเพือ่นทีป่รึกษา (YC: Youth Counselor) 10,000 10,000 

9.ปัจฉิมนิเทศ 20,000 0 

10.เปิดโลกทางวิชาการ 30,000 30,000 

11.โครงการการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 45,000 0 

12. พัฒนาบุคลากรและนักเรียนด้าน ICT 20,000 261 

13.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 30,000 30,000 

14. ค่ายสืบสานภูมิปัญญา อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 20,000 20,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 648,370 439,268 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 



โครงการ  11. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนงาน วิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.38 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1  

ข้อท่ี 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา  

ข้อท่ี 9 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ข้อท่ี 1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวศิริญญา  จันทร์คณา  
ลักษณะโครงการ  งานประจำ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 

1.หลักการและเหตุผล 
เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้

นักเรียนได้รับการพฒันาศักยภาพสูงสุดในตน มีทักษะท่ีเข้มแข่งและเหมาะสมเป็นพื้นฐานท่ีสำคัญในการเรียนรู้
ระดับสูงขึ้นไปและดำรงชีวิตอยู่สังคมอย่างเหมาะสมมีความสุข   เกิดความมั่นใจ มีเจตคติท่ีดี เข้าใจถึงวัฒนธรรม
ประเพณี  โดยอาศัยกระบวนการฝึกฝนปฏิบัติตนอย่างต่อเนื่อง 

ด้วยเหตุนี้เองทำให้โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” เล็งเห็นความสำคัญและเกิดความตระหนักถึง
คุณค่าการพัฒนากลุ่มกิจการนักเรียน และ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อมุ่งสร้างพลเมืองดีท่ีต่ืนตัว และอยู่รวมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้และทำให้การศึกษานำการ
ปัญหาสำคัญของสังคม 

2.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระให้สูงขึ้น  
2.4 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้าน ร่างกาย สังคมและการทำงานร่วมกับผู้อื่น ความสามัคคี       

ในหมู่คณะ  
3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ร้อยละ 100  

3.2 เชิงคุณภาพ 



  3.2.1 ผู้เรียนได้พัฒนาการทางด้านคุณธรรมจริยธรรมได้อย่างต่อเนื่อง 
3.2.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระสูงขึ้น และสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้

อย่างมีความสุขและเหมาะสม   
3.2.3 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน ต.ค. 63  

ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 2 จัดทำโครงการ พ.ย. 63 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พ.ย. 63 
4 รายละเอียดกิจกรรม 

1.วันสำคัญ การเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 
2.การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ 
3. การฝึกอบรมลูกเสือจราจรช่อสะอาดสาธารณะ
ประโยชน์ 
4.ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
5.การให้บริการงานแนะแนว 
6.“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  
7.แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
8.นักเรียนเพือ่นทีป่รึกษา (YC: Youth Counselor)  
9.ปัจฉิมนิเทศ 
10.เปิดโลกทางวิชาการ 
11.โครงการการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 
12. พัฒนาบุคลากรและนักเรียนด้าน ICT 
13.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
14. ค่ายสืบสานภูมิปัญญา อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

 
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 
 
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 
ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 

 
นายอดิสรณ์ บุราณรัตน์ 
นายอดิสรณ์ บุราณรัตน์ 
นายอดิสรณ์ บุราณรัตน์ 
 
น.ส.ศิริญญา จันทร์คณา 
น.ส.ศิริญญา จันทร์คณา 
นางสาวณัฐธิดา ทิอุด 
นางสาวณัฐธิดา ทิอุด 
น.ส.ศิริญญา จันทร์คณา 
น.ส.ศิริญญา จันทร์คณา 
นางสาวณัฐธิดา ทิอุด 
นายธีรวัช  นิลขลัง 
นางนิตยา นวลนิ่ม 
นางชลอ พิมพรม 
 นางชลอ พิมพรม 

5  ก.ย. 64 ครูท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 
 

5.งบประมาณที่ใช้ 648,370 บาท 
 

6.ผลการดำเนินงาน  

ท่ี กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
หมายเหตุ 

1 วันสำคัญ การเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ 

 ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม 
เนื่องจากสถานการณ์โรค

ระบาดโควิด-19 



ท่ี กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
หมายเหตุ 

2 การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ  ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม 
เนื่องจากสถานการณ์โรค

ระบาดโควิด-19 
3 การฝึกอบรมลูกเสือจราจรช่อสะอาดสาธารณะ

ประโยชน์ 
 ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม 

เนื่องจากสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด-19 

4 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  ไม่ได้ดำเนินบางกิจกรรม 
เนื่องจากสถานการณ์โรค

ระบาดโควิด-19 
5 การให้บริการงานแนะแนว ✓  
6 “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”   ไม่ได้ดำเนินบางกิจกรรม 

เนื่องจากสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด-19 

7 แข่งขันทักษะทางวิชาการ  ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม 
เนื่องจากสถานการณ์โรค

ระบาดโควิด-19 
8 นักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา (YC: Youth 

Counselor)  
 ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม 

เนื่องจากสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด-19 

9 ปัจฉิมนิเทศ ✓  
10 เปิดโลกทางวิชาการ  ไม่ได้ดำเนินบางกิจกรรม 

เนื่องจากสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด-19 

11 โครงการการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ✓  
12 พัฒนาบุคลากรและนักเรียนด้าน ICT ✓  
13 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง

ประสงค์ 
 ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม 

เนื่องจากสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด-19 

14 ค่ายสืบสานภูมิปัญญา อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม 
เนื่องจากสถานการณ์โรค

ระบาดโควิด-19 
 
 



7.สรุปผลในภาพรวม  
7.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม  

7.1.1ผู้เรียนได้พัฒนาการทางด้านคุณธรรมจริยธรรมได้อย่างต่อเนื่อง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สูงขึ้น ได้รับการพัฒนาด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถดำเนิน
ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขและเหมาะสม   

7.2 จุดท่ีควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
 7.2.1 ในบางกิจกรรมต้องปรับปรุงเป็นรูปแบบของกิจกรรมออนไลน์ 
7.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
 7.3.1 เนื่องจากอยู่ในช่วงของการระบาดของโรคโควิด-19 จึงส่งผลให้การจัดกิจกรรมบางกิจกรรมนั้น 
ดำเนินการได้แค่เพียงบางส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดรายงานการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรยีนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร” 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร” มีมติเห็นชอบ 
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีมุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและเห็นควรให้ใช้แผนดังกล่าวเป็นแนวทางใน การบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ 2564 ท้ังนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ โดยมีการจัดสรร
แบ่งสัดส่วนงบประมาณ ดังนี้  

ประมาณการเงินงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษา 
รายการ จำนวน  

(คน) 
จำนวน  
(บาท) 

เป็นเงิน 
(บาท) 

 

1.จำนวนนักเรียน ม.ต้น ปีการศึกษา 2/2563 473 1,750 827,750  
2.จำนวนนักเรียน ม.ปลาย ปีการศึกษา 2/2563 260 1,900 494,000  
 รวมเป็นเงิน 1,321,750  
3.จำนวนนักเรียน ม.ต้น ปีการศึกษา 1/2564 450 1,750 787,500  
4.จำนวนนักเรียน ม.ปลาย ปีการศึกษา 1/2564 250 1,900 475,000  
 รวมเป็นเงิน 1,262,500  

รวมยอดเงินปีงบประมาณปี พ.ศ.2564 2,584,250  
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี   จำนวน (บาท)  
    1.กิจกรรมหลัก     ร้อยละ 60   1,550,550  
    2.กิจกรรมรอง      ร้อยละ 30   775,275  
    3.กิจกรรมเสริม     ร้อยละ 10     258,425  
 รวมเป็นเงิน 2,584,250  

ประมาณการเงินงบประมาณพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
รายการ จำนวน  

(คน) 
จำนวน  
(บาท) 

เป็นเงิน 
(บาท) 

 

1.จำนวนนักเรียน ม.ต้น ปีการศึกษา 2/2563 473 440 208,120   
2.จำนวนนักเรียน ม.ปลาย ปีการศึกษา 2/2563 260 475 123,500   
 รวมเป็นเงิน 331,620   
3.จำนวนนักเรียน ม.ต้น ปีการศึกษา 1/2564 450 440 198,000  
4.จำนวนนักเรียน ม.ปลาย ปีการศึกษา 1/2564 250 475 118,750  
 รวมเป็นเงิน 316,750  

รวมยอดเงินปีงบประมาณปี พ.ศ.2564 648,370  
รวมงบประมาณทั้งหมด 3,232,620  

       

           (ลงช่ือ)  
 

                   (นายเฉลิม   มั่นมา)   
                        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                    โรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร” 



 
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 
ท่ี   229  / 2563 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2564 
------------------------------------------- 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542ได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการสำคัญในการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน หมวดท่ี 6  มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาดังนั้น เพื่อให้การจัดการศึกษา
ของโรงเรียนได้ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน   ดำเนินการบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุน  
ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04006/2279  ลงวันท่ี 16 ธันวาคม  2548  เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายหัวจัดสรรให้สถานศึกษาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน  ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน   

โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” จึงได้มีการวางแผนการจัดการศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2564 โดยมีการระดมความคิดเห็นขอเสนอแนะจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรวมดำเนินการวางแผนการจัดการศึกษาจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปีการศึกษา 2564  ดังนี้ 

1.คณะกรรมการอำนวยการ 
   1.1 นายชาคริต คำนวณสินธุ์     ประธานกรรมการ 
  1.2 นายทำนอง รุ่งระว ี      กรรมการ 
  1.3 นายไตรรัตน์ อรัณย์ชนายุธ     กรรมการ 
  1.4 นายมงคล สุนทรีย์สุริยะวงศ์     กรรมการ 
  1.5 นายสันติกรานต์ ธีระเชีย     กรรมการ 

1.6 นางอรวรรณ  คงปาน      กรรมการ 
1.7 นางนิตยา นวลนิ่ม      กรรมการ 
1.9 นางสาวปิยะนุช   เพชรมะโนรา            กรรมการและเลขานุการ 

   
 2.คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการและจัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบติัการ
ประจำปีงบประมาณ 2564   

2.1.1 นางอรวรรณ  คงปาน    ประธาน 
2.1.2 นางสาวศิริญญา  จันทร์คณา    กรรมการ 
2.1.3 นายวิรุฬห์  คุ้มอารีย์    กรรมการ 
2.1.4 นางยุพิน  ชัยชนะ    กรรมการ 



2.1.5 นายสุทัศน์ เฉลยทัศน์    กรรมการ 
2.1.6 นายมงคล  สุนทรีสุริยพงษ์    กรรมการ 
2.1.7 นายธีรวัช  นิลขลัง    กรรมการ 

   2.1.8 นางสาวดาวรุ่ง  แหงมปาน    กรรมการ 
2.1.9 นายสรวิชญ์  เครือตา    กรรมการ 
2.1.10 นายอดิสรณ์  บุราณรัตน์    กรรมการ 
2.1.11 นายอนุภัทร  พรมเสน    กรรมการ 
2.1.12 นายพีรพล  สุรจันทร์กุล    กรรมการ 
2.1.13 นางนิตยา  นวลนิ่ม    กรรมการ 
2.1.14 นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์    กรรมการ 
2.1.15 ว่าท่ีร้อยตรี ไกรวุฒิ  พุ่มเรียบ    กรรมการ 
2.1.16 นายพิทยา  สุขแจ่ม    กรรมการ 
2.1.17 นายพรเทพ  ใจมูล    กรรมการ 
2.1.18 นางสาวธัญลักษณ์  รัตนหิรัญวงศ์    กรรมการ 
2.1.19 นางชลอ  พิมพรม    กรรมการ 
2.1.20 นางสุกัญญา   ศิริมา    กรรมการ 
2.1.21 นางบุษบา   สิงห์ไฝแก้ว    กรรมการ 

                               2.1.22 นางสำเภา  เตียวนุกุลธรรม    กรรมการ 
                               2.1.23 นายไตรรัตน์  อรัณย์ชนายุธ    กรรมการ   
                               2.1.24 นางวนิดา พลอยมา    กรรมการ  
                               2.1.25 นางสาวอรณี เขียวไสว    กรรมการ 
                               2.1.26 นางจิราภรณ์  อรัณย์ชนายุธ    กรรมการ  
                               2.1.27 นางสาวณัฐธิดา  ทิอุด    กรรมการ 
                               2.1.28 นางสาวนันธิดา นิลบุรี    กรรมการ 
   2.1.29 นางบุษยา  ช่ืนครอบ             กรรมการ 
   2.1.30 นางสาวดุจคณิศร  คงเมือง           กรรมการ 
   2.1.31 นางสาวสุปราณี  ตองใจ              กรรมการ 
   2.1.32 นางนพวรรณ ปัญญาดี             กรรมการ 
   2.1.33 นางอรุณพรรณ การกล้า             กรรมการ 
            2.1.34 นางสาวสุนิสา  เนียมแสง    กรรมการ 
                               2.1.35 นางสาวนิตยา  หมีโชติ    กรรมการ 
                               2.1.36 นางสาวพิทยา กันทากาศ    กรรมการ 
 2.1.37 นางสาวกาญจนา นเรศชัยยุทธ    กรรมการ 

2.1.38 นางสาวสุกัญญา ปราจันทร์    กรรมการ 
2.1.39 นางสาวกัญรัตน์ ม่านเขียว    กรรมการ 
2.1.40 นางสาวปิยะนุช  เพชรมะโนรา    กรรมการและเลขานุการ 



 
    ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังดังกล่าวปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ  และหากพบปัญญาใดๆ   

ในการดำเนินงานให้แจ้งคณะกรรมการอำนวยการให้ทราบเพื่อแก้ไขต่อไป  
 

   ส่ัง  ณ  วันท่ี  26   เดือน กันยายน พ.ศ.2563 
 

 
 (นายชาคริต  คำนวนสินธุ์) 

                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 
 

 


