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โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีภารกิจในการจัดการศึกษาและ
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีพ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับการแบ่งกลุ่ม
โครงสร้างการบริหารของโรงเรียน ดังนี้ กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป 
โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน จึงจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีฉบับนี้ขึ้น เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่  ในการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ทำให้กำรจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของโรงเรียนบ่อกรุวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับสาธารณชนทั่วไปและหน่วยงานอื่น รวมถึงผู้ที่ให้ความ
สนใจเกี่ยวกับกำรจัดการศึกษา เพ่ือนำไปสู่การวางแผนพัฒนาการศึกษาในปีต่อ ๆ ไป 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของโรงเรียนบ่อกรุวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ์การปฏิบัติผ่านการดำเนินงานของโครงการและกิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้ง นโยบายและประเด็นการติดตามผลการขับเคลื่อน  ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามภารกิจในการบริหาร
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือตอบสนองนโยบายให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์และจุดเน้นที่กำหนด ให้เกิดผลการดำเนินงานที่
แสดงเป็น ผลสำเร็จของการปฏิบัติงานทั้งทางด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสิ้นจำนวน ๖๗  โดยแบ่งออกเป็น 4 
กลุ่มบริหาร ดังนี้  

1. กลุ่มบริหารวิชาการ  จำนวน    ๓๗    โครงการ  จำนวน ๖๕๕,๔๓๖  บาท 
๒. กลุ่มบริหารงบประมาณ จำนวน   5    โครงการ จำนวน ๒๘๒,๒๒๐  บาท       
๓. กลุ่มบริหารบุคคล  จำนวน    ๙   โครงการ   จำนวน ๖๐๗,๒๐๐  บาท 
๔. กลุ่มบริหารทั่วไป จำนวน    ๑๖   โครงการ  จำนวน ๕๔๖,๓๑๐  บาท 

งบประมาณทั้งสิ้น  ๒,๑๐๑,๑๖๖ บาท  
สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้  

1. ผลการปฏิบัติราชการ มีผลการดำเนินงานแต่ละรายการ ดังนี้  
1.1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการจัดโครงการ/

กิจกรรม จำนวน  ๖๗  โครงการ มีโครงการที่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 
๕๔ โครงการ และโครงการที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จำนวน 1๓ โครงการ 

๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๔ 

ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดทำรายงานประจำปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ได้แก่ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของ
ผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ สรุปผล
การประเมนิภาพรวมทั้ง ๓  มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

  ๑.๓ ผลการจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียนบ่อกรุวิทยา  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เพื่อนำลงสู่แผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อให้
การดำเนินงานบรรลุตามความต้องการที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ โดยมีผลของการจ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ผลการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคม 
 - โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าประสงค์ ให้สอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ นโยบายการศึกษาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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- โรงเรียนบ่อกรุวิทยา พัฒนาบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกหน่วยงานภายนอก ขับเคลื่อนกระบวนการทำงาน
ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา และการให้ความร่วมมือในฐานะคณะทำงานและกรรมการการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในเครือข่าย เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
 -ขับเคลื่อนการบริหารงาน การดำเนินกิจกรรม ภายใต้โมเดล BK SMARTER Model บ่อเกิดแห่งความรู้ คู่ความดี” 
 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
  1. โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลายกิจกรรมรายงานประเมินผลล่าช้า
กว่าที่กำหนดมาก ทำให้การรายงานสรุปผลใช้เวลาในการดำเนินการ 
 ๒. โครงการ/กิจกรรม มีการปรับเปลี่ยนวันเวลาในการดำเนินกิจกรรม ไม่ตรงไปตามไตรมาสทำให้การรายงานผล
ตามไตรมาสไม่สามารถรายงานตามแผนงานได้ 
  ๓. การกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ควรมีการติดตามทุกไตรมาส เพ่ือให้ โครงการ/กิจกรรมเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้กำหนดไว้ 

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย หรือตามระยะเวลาที่กำหนด 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จำนวน 1๓ โครงการ และบางโครงการไม่
สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 ซึ่งโรงเรียนบ่อกรุวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้มีชี้แจงแนวทางใน
การดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ทางกลุ่มบรหารแต่ละกลุ่มได้รับทราบและถือปฏิบัติ ตลอดจนมีการดำเนินการ
ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting และประชาสัมพันธ์แนวทางการ
ดำเนินงานและวิธีการปฏิบัติของสถานศึกษาบนเว็บไซต์ของโรงเรียนและเว็บไซต์ของกลุ่มงานที่รับผิดชอบโครงการนั้น ๆ อีก
ทางหนึ่งด้วย เพื่อให้กิจกรรม โครงการ สามารถใช้เป็นแนวทางและขับเคลื่อนดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิผลต่อไป 
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แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

ส่วนที่ 4  
รายละเอียดโครงการ  

1.โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลกร 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนา
ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองมาตรฐานการศึกษา ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที่ 2 คุณครูใจดี 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวณัฐธิดา สัญชานันท์ 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ................................................. 

   ใหม่ (  )เพ่ือส่งเสริม ()เพ่ือพัฒนา (  )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน    ปีการศึกษา 2564        
งบประมาณดำเนินการ     70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
๑. หลักการและเหตุผล 
  การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องมีการพัฒนาบุคลากร เนื่องจาก
เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ให้กับบุคลากรในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านการสอน 
การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านประสบการณ์ทำงาน ด้านสังคม ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรมีหลาย
รูปแบบ เช่น การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ล้วนเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ให้บุคลากรของโรงเรียน ซึ่งการพัฒนา
จากประสบการณ์ตรงให้กับบุคลากร ผู้ได้รับการพัฒนาจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้รับความรู้ที่
ทันสมัยเพิ่มขึ้น ซึ่งจะนำความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับ กลับมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน หรือพัฒนา
งานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ    
๒. วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น
บุคลากรวิชาชีพ 
     2.2  เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากร 
     2.3  เพื่อให้บุคลากรเกิดความม่ันคงในสวัสดิการ 
    2.4  เพื่อเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษา 
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๓. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ  

ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยาทุกคน                            
 3.2 เชิงคุณภาพ 
      1. ข้าราชการครูและบุคลากรมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น มีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและ
กัน มีความรักความผูกพันต่อโรงเรียน 
  2. ข้าราชการครูและบุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพตนเอง 
 
๔. วิธีการดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 
ศึกษาดูงาน  
 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    1.1 วางแผนจัดทำโครงการและ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ 
    1.2 ขออนุมัติโครงการและ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือขอ
ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 จัดหาสถานที่ศึกษาดูงาน 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    3.1 นิเทศผลการดำเนินงานและให้
ข้อเสนอแนะ 
   3.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการและ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
      วิเคราะห์ปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ
ในการวางแผนเพ่ือดำเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 

ปีการศึกษา 
2564 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

 
5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 (1 พ.ค. 64-30 เม.ย.65)  
 
6. งบประมาณ จำนวน 70,000 บาท  (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) 
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7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวณฐัธิดา  สัญชานนัท์ 
 
9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  

9.1 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
10. วิธีการวัดและประเมินผล  
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
กิจกรรมที่ 1  
ศึกษาดูงาน  
 

๑. แบบรายงาน 
2. แบบประเมินความพึงพอ 
 

๑. ครูร้อยละ 80 เข้าร่วม
กิจกรรม 
2. แบบประเมินความพึงพอ
ร้อยละ 80  
 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 บุคลากรมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น มีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน มีความรักความ
ผูกพันต่อโรงเรียน  

11.2 ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเองให้ดียิ่งขึ้น 
 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
          12.1.1 ครูผู้ร่วมโครงการอาจไม่ครบร้อยละ100 
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
          12.2.1 ให้ครูชี้แจงเหตุผลกับผู้อำนวยการโรงเรียนในกรณีท่ีไม่สามารถร่วม
กิจกรรมได้ 
           

 
 
    ลงชื่อ   ผู้เสนอโครงการ 

    (นางสาวณัฐธิดา สัญชานนัท์ ) 
                      ตำแหน่ง  ครู คศ.1 
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ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายก้องภพ ธัญญเจริญ) 
   ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 

ลงชื่อ   ผู้ตรวจโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน  

 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 งบประมาณเรียนฟรี 15 ปี     
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว         จำนวน    70,000 บาท      
 งบอ่ืนๆ           จำนวน    -   บาท   
       รวมทั้งสิ้น  จำนวน    70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ แต่ละกิจกรรมถัวจ่าย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ รายการ จำนวน  
(หน่วย) 

หน่วยละ  
(บาท) 

เป็นเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 

 กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธุ์ 

1 ค่าท่ีพักและอาหารเหมาจ่าย 2 วัน 
1 คืน  

33 คน 1,000 33,000  

2 จ้างเหมาบริการจัดหารถเมล์บัส 
38 ที่นั่ง โดยเป็นรถปรับอากาศ 
 

1 คัน 36,000 36,000  

3 ค่าของขวัญสำหรับวิทยากร 1 1,000 1,000  
                                รวม 70,000  

รวมทั้งสิ้น    70,000   บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
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2.โครงการพัฒนาสำนักงานบุคคล 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ  
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที ่1 โรงเรียนน่าอยู่ 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวณัฐธิดา  สัญชานันท์ 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ................................................. 

     ใหม่  ( )เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (  ) เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน    ปีการศึกษา 2564 
งบประมาณดำเนินการ    7,000 บาท 
………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
๑. หลักการและเหตุผล 
  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนบ่อกรุวิทยา บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้จึง
มีความจําเป็นต้องจัดหาวัสดุสำนักงาน อุปกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบการปฏิบัติงาน และเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานให้เพียงพอ และพร้อมต่อการใช้งาน และเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานในสํานักงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการของโรงเรียนและ
บังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป ทั้งปัจจุบันและอนาคตในการจัดทําเอกสารงานสำนักงานบุคคล
จําเป็นต้องใช้กระดาษ หมึกพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการประกอบการจัดทําเอกสาร และเป็น
เครื่องมือที่จะช่วยให้ครูสามารถทำงานได้สำเร็จรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกท้ังยังอํานวยความสะดวกให้ครูนําไป
จัดกิจกรรมด้านต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้และทำงานให้เรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายบริหารจัดการของโรงเรียนบ่อกรุวิทยาให้
บรรลุเป้าหมาย     
  2.2 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
  2.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานให้มีประสิทธิผล 
 ๓. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
            3.1.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคล มีวัสดุอุปกรณ์สํานักงานบุคคลไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน   
           ร้อยละ 100      
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  3.2 เชิงคุณภาพ 
               3.2.1 ผู้ปฏิบัติงาน ได้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และได้ประสิทธิผลของงาน 

 
๔. วิธีการดำเนินโครงการ 
 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 

อุปกรณ์สำนักงาน
บุคคล 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
   1.1 วางแผนจัดทำโครงการและแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

    1.2 ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือขอ
ความร่วมมือในการดำเนินโครงการตรวจสอบ
สารเสพติด 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 

   2.1 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   2.2 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเอกสาร 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 

   3.1 นิเทศผลการดำเนินงานและให้
ข้อเสนอแนะ 

   3.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการและจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

 4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
      วิเคราะห์ปัญหาและให้ข้อเสนอแนะใน
การวางแผนเพ่ือดำเนินโครงการครั้งต่อไป 

 

ปีการศึกษา 
2564 

กลุ่มบริหาร 

งานบุคคล 

 
5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 
 
6. งบประมาณ จำนวน  7,000 บาท  (เจ็ดพันบาทถ้วน) 

งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) 

 
7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวณัฐธิดา สัญชานันท์ 
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9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
9.1 ฝ่ายบริหารงานบริหารงานบุคคล 

 
10. วิธีการวัดและประเมินผล  
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
กิจกรรมที่ 1 

อุปกรณ์สำนักงานบุคคล 
๑.  แบบสอบถามความพึง
พอใจในเรื่องการอำนวย
ความสะดวกอุปกรณ์
สำนักงานบุคคล 
2. เอกสารของสำนักงาน
บุคคล 
 
 

1.บุคคลในฝ่ายบริหารงาน
บุคคล มีความพึงพอใจร้อยละ 
90 
 

2. เอกสารสำนักงาน 
 
 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 ได้วัสดุสํานักงานตามเป้าหมาย/ตามวัตถุประสงค์ตามกรอบงานเอกสารต่างๆของ
สำนักงานบุคคลโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

11.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในงานของฝ่ายมากยิ่งขึ้น  
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
          12.1.1 อุปกรณ์สำนักงานอาจไม่เพียงพอต่อสำหรับการจัดเตรียมเอกสารของ
สำนักงานบุคคล 
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
          12.2.1 หาอุปกรณ์อ่ืนที่ใช้ได้และราคาประหยัดกว่ามาทดแทน 
  12.2.2 ใช้หลักการ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ของอุปกรณ์สำนักงาน เช่น สัด
รูด เป็นต้น 
 
 
          . 
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    ลงชื่อ   ผู้เสนอโครงการ 
 (นางสาวณัฐธิดา สัญชานันท์) 

                                                              ตำแหน่ง คร ู
 
 
ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นายก้องภพ ธัญญเจริญ) 

                                                  ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 

ลงชื่อ   ผู้ตรวจโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน  

 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพัฒนาสำนักงานบุคคล 

 
งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน 7,000 บาท 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) 

 
                    รวมทั้งสิ้น         จำนวน 7,000บาท  ( เจ็ดพันบาทถ้วน ) 
  
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกรายการถัวจ่าย  
 

ที ่ รายการ จำนวน  
(หน่วย) 

หน่วยละ  
(บาท) 

เป็นเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 

 กิจกรรมที่ 1 
อุปกรณ์สำนักงานบุคคล 

    

1 อุปกรณ์สำนักงาน 
 

  7,000  

                                รวม 7,000  
รวมทั้งสิ้น จำนวน 7,000 บาท  (  เจ็ดพันบาทถ้วน   ) 
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3.โครงการขับข่ีปลอดภัย  ใส่ใจ อุบัติภัยบนท้องถนน 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปี   ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของ ศธ.   ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม

ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ฉบับที่ 12  (2560 - 2564)     
สนองนโยบาย สพฐ.    ข้อที่ 3  ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองมาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผู้เรียน  
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพเป้าหมายที่ 3  ผู้เรียนมีผลิต  ข้อ 3.2 ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์  สมรรถนะที่สามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้
อย่างมีความสุข 
ข้อ  3.3 ผู ้เรียนทุกคนมีผลงานเด่นที ่เกิดขึ ้นจากการ
พัฒนาด้าน  พุทธิพิสัย  เจตพิสัย  และทักษะพิสัย 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศิวกานต์ ทองไพรวรรณ 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  ต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการ................................................. 
     ใหม่ เพื่อ.... (  )เพ่ือส่งเสริม (  )เพ่ือพัฒนา (  )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ปีการศึกษา 2564 
   ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 – 30 เมษายน 2565 
งบประมาณดำเนินการ 2,000 บาท 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

ความปลอดภัยในชีวิตมีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน ซึ่งปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านการ
เดินทางจราจรในชนบท โรงเรียนมีความจำเป็นให้ความสำคัญตระหนักถึงความปลอดภัยทั้งในและ
นอกโรงเรียนประสานงานองค์กรร่วมสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนและชุมชน โรงเรียนบ่อกรุ
วิทยาจึงได้จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยให้ผู้เรียน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องปลอดภัย 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนรู้และเข้าใจ พ.ร.บ.จราจรทางบก ตลอดจนกฎหมายจราจร และการ

ประพฤติปฏิบัติให้เคารพกฎจราจร อย่างเคร่งครัด 
2.3 เพ่ือให้ลดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถมอเตอร์ไซด์ 

 2.4 เพ่ือปลูกฝังให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย มีจิตสำนึกความปลอดภัย ในการสวมใส่หมวกนิรภัย
ที่ถูกต้อง และได้มาตรฐาน 
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3. เป้าหมายในการดำเนินงาน 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

1. นักเรียนทุกคนที่นำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียนสวมหมวกนิรภัยร้อยละ 100 
2. นักเรียนใช้รถจักรยานยนต์ได้อย่างถูกต้องได้ร้อยละ 100 
3. นักเรียนอายุ 15 ปีที่นำรถมอเตอร์ไซด์มาโรงเรียนได้ทำใบขับขี่ได้ร้อยละ 100 
4. รถจักรยานยนต์ทุกคันที่นำมาโรงเรียนต้องมี พ.ร.บ. 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนทุกคนที่นำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียนสวมหมวกนิรภัย 
2. นักเรียนทุกคนขับขี่ปลอดภัย 

 
4. วิธีการดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมา
ณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมอบรม
ขับข่ีปลอดภัย 
 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
   1.1 วางแผนจัดทำโครงการและ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ  
   1.2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทำงาน 
   1.3 ขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ ประสานงานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อขอความร่วมมือในการดำเนิน
โครงการ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน
ที่นำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียนเข้าร่วม
รับการอบรมขับข่ีปลอดภัย 
    2.2 สำรวจและรณรงค์ให้
รถจักรยานยนต์ภายในโรงเรียนมี พ.ร.บ.
ทุกคัน 
 3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 นิเทศผลการดำเนินงานและให้
ข้อเสนอแนะ 
   3.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการและ 
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 

 
ปีการศึกษา 

2564 

 
1,800 

 
นายศิวกานต์ 
ทองไพรวรรณ 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมา
ณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

    วิเคราะห์ปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ
ในการวางแผนเพ่ือดำเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 

กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรม
รณรงค์สวม
หมวก
ปลอดภัยใน
และนอก
สถานศึกษา 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
   1.1 วางแผนจัดทำโครงการและ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ  
   1.2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทำงาน 
   1.3 ขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ ประสานงานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อขอความร่วมมือในการดำเนิน
โครงการ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   1.ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ผู้ขับข่ี
และผู้ซ้อนท้ายมีจิตสำนึกความปลอดภัย 
ในการสวมใส่หมวกนิรภัยที่ถูกต้อง และ
ได้มาตรฐาน 
 3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 นิเทศผลการดำเนินงานและให้
ข้อเสนอแนะ 
   3.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการและ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   วิเคราะห์ปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ
ในการวางแผนเพ่ือดำเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 

 
ปีการศึกษา 

2564 

 
200 

 
นายศิวกานต์ 
ทองไพรวรรณ 

 
5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 
 
6. งบประมาณ จำนวน 2,000 บาท   (สองพันบาทถ้วน)   
   งบประมาณเรียนฟรี 
   งบอุดหนุนรายหัว 
   งบอ่ืน ๆ (ระบุ)....................................... 
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7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 1. นายศิวกานต์  ทองไพรวรรณ 

2. นายก้องภพ   ธัญญเจริญ 
 2. นายจักรพันธุ์  จิตรเพ็ชร์ 
 3. นายวิทยา  แก้วเปี่ยม 
 
9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

9.1 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
9.2 ครูที่ปรึกษาทุกคน 
 

10. วิธีการวัดและประเมินผล  
 

ตัวบ่งชี้ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
ร้อยละของความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ นักเรียนร้อยละ 100 มีความ
พึงพอใจของที่อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

จำนวนนักเรียนที่นำ
รถจักรยานยนต์มาโรงเรียน
สวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษา 

แบบบันทึก นักเรียนร้อยละ 100 

จำนวนรถจักรยานยนต์ที่
นักเรียนนำมาโรงเรียนมี 
พ.ร.บ. 

แบบบันทึก รถจักรยานยนต์ร้อยละ 100 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1 ช่วยสร้างจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับนักเรียนได้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร
โดยเคร่งครัดในขณะที่ใช้รถใช้ถนน 
  2. สร้างเสริมวินัยจราจรให้กับนักเรียนที่ใช้รถจักรยานยนต์มาโรงเรียน 
  3.ลดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 12.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
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12.1.1 ระยะเวลาจัดกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนขาดความต่อเนื่อง  ทำให้เมื่ออยู่
ภายนอกสถานศึกษานักเรียนยังมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
12.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

12.2.1 วางแผนการจัดการให้มีผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนให้มากที่สุด  
12.2.2 อาศัยความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนอกสถานศึกษา เช่น ผู้ปกครอง  

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเพ่ือให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติดมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
 

    ลงชื่อ   ผู้เสนอโครงการ 
 (นายศิวกานต์ ทองไพรวรรณ) 
            ครูอัตราจ้าง 
 
 

 

ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นายก้องภพ ธัญญเจริญ) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 

 

ลงชื่อ   ผู้ตรวจโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน 
 

 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
  ชื่อโครงการ/กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย  ใส่ใจ อุบัติภัยบน 
 
 งบประมาณเรียนฟรี 15 ปี     
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว   จำนวน 2,000 บาท    
 งบอ่ืนๆ (ระบุ.................................) 
    รวมทั้งสิ้น จำนวน  2,000 บาท   (สองพันบาทถ้วน) 

 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ แต่ละกิจกรรมถัวจ่าย  
 
ที ่ รายการ จำนวน  

(หน่วย) 
หน่วย
ละ  

(บาท) 

เป็นเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 

 กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย 

    

1 ค่าวิทยากร 2 คน 500 1,000  
2 ค่าอาหารว่างน้ำดื่ม 25 คน 20 500  
3 ป้ายไวนิล 1 ป้าย 300 300  
 กิจกรรมที่ 2 

กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกปลอดภัยใน
และนอกสถานศึกษา 

    

4 ป้ายไวนิล 1 ป้าย 200 200  
                                รวม 2,000  

รวมทั้งสิ้น  2,000 บาท  (สองพันบาทถ้วน) 
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4.โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ. ฉบับที่ 12  (2560 - 2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบ

บริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อที่ 3  ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผู้เรียน  
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ  เป้าหมายที่ 3  ผู้เรียนมีผลิต  ข้อ 3.2 ผู้เรียนทุกคนม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
สมรรถนะทีส่ามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายนายจักรพันธุ์  จิตรเพ็ชร์ 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการประชาธิปไตย 

     ใหม่ เพื่อ.... (  ) เพ่ือส่งเสริม (  )เพ่ือพัฒนา (  )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน   ปีการศึกษา 2564 
งบประมาณดำเนินการ  12,000  บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.หลักการและเหตุผล 
   เนื่องจากประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  เพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยทางโรงเรียนบ่อกรุวิทยาจึงจัดให้มีการเลือกตั้งประธาน
นักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนขึ้นเพื่อฝึกให้นักเรียนมีภาวะการเป็นผู้นำ  มีความรักสามัคคี  
เข้าใจขั้นตอนการเลือกตั้งอันเป็นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งเพื่อในอนาคตต่อไปจะได้
ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเป็นเยาวชนที่ดีของชาติบ้านเมือง และเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและ
สังคมสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข นักเรียนควรได้รับการเรียนรู้ในบทบาทหน้าที่ตาม
วิถีชีวิตประชาธิปไตย สามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม 
เรียนรู ้และพัฒนาสังคมโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ปรองดอง สมานฉันท์ เป็นกลไกในการสร้าง
ประสิทธิภาพความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม ตั้งแต่สังคมระดับเล็ก สังคมในโรงเรียนครอบครัว 
ชุมชน จนถึงสังคมใหญ่ระดับประเทศ ซึ่งคณะกรรมการนักเรียนสภานักเรียนเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่ง
เพื ่อให้บุคลากรที ่ร ับผิดชอบงานกรรมการนักเรียน สภานักเรียน มีความความรู ้ความเข้าใจ
กระบวนการทำงานของสภานักเรียนให้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการนิติธรรมให้เป็น
การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ และมีส่วนร่วมกิจกรรมในการดูแลปกครองภายในโรงเรียนตาม
 ระบอบประชาธิปไตย                                                                                                                                                  
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2.2  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเก่ียวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและ
หน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย                                                                                                                                                           
2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำ และผู้ตามในระบอบประชาธิปไตยท่ี
ถูกต้อง                                
2.4 เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและมีประสบการณ์ในการร่วมทำงานเป็นหมู่คณะ โดยยอมรับ
ความคิดเห็นของคนอ่ืน                                                                                                                                                                   
 

3.เป้าหมายในการดำเนินงาน 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

1. นักเรียนที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง  ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6                                                                               
2. คณะกรรมการสภานักเรียน  จำนวน  20  คน                                  

 3.2 เชิงคุณภาพ 
      1. นักเรียนร้อยละ 100 ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
  2. องค์กรนักเรียนมีความเข้มแข็งเข้าใจบทบาทหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตยนักเรียน
มีความพร้อมในการจัดกิจกรรม องค์กรมีความคิดในการริเริ่มสร้างสรรค์มีโอกาสแสดงความสามารถ
ในด้านการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาและสังคมโดยยึดหลักนิติธรรมที่กำหนดได้เต็มศักยภาพ 
 
4.วิธีการดำเนินโครงการ รู้รกัษ์ สามัคคี พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา จำนวนเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 
1 
กิจกรรม
วางแผนการ
ดำเนินงาน 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    1.1 วางแผนจัดทำโครงการและ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ 
    1.2 ขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ ประสานงานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อขอความร่วมมือในการดำเนิน
โครงการ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 จัดทำคำสั่ง และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
    2.2 จัดประชุมคณะสีสัปดาห์ละ 1 
ครั้ง 
    2.3 ดำเนินการตามนโยบายของคณะ
สี 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 

การศึกษา 
2564 

3,740 นายจักรพันธุ์    
จิตรเพ็ชร์ 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา จำนวนเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

    3.1 นิเทศผลการดำเนินงานและให้
ข้อเสนอแนะ 
   3.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการและ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
      วิเคราะห์ปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ
ในการวางแผนเพ่ือดำเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 

กิจกรรมที่2 
กิจกรรม
เลือกตั้ง
ประธาน
นักเรียน 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
1.1 วางแผนจัดทำโครงการและแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
    1.2 ขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ ประสานงานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อขอความร่วมมือในการดำเนิน
โครงการ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
   2.2  ประกาศและรับสมัครประธาน
นักเรียน 
   2.3 ผู้สมัครหาเสียงหาเสาธง 
   2.4  ดำเนินงานตามกิจกรรมเลือกตั้ง
ประธานนักเรียน 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 นิเทศผลการดำเนินงานและให้
ข้อเสนอแนะ 
   3.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการและ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
      วิเคราะห์ปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ
ในการวางแผนเพ่ือดำเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 
 

การศึกษา 
2564 

1,910 นายจักรพันธุ์    
จิตรเพ็ชร์ 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา จำนวนเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 
3 
กิจกรรม
สภา
นักเรียน 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
1.1 วางแผนจัดทำโครงการและแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
    1.2 ขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ ประสานงานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อขอความร่วมมือในการดำเนิน
โครงการ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
   2.2 เลือกตั้งคณะกรรมการสภา
นักเรียน 
   2.3 จัดการประชุมสภานักเรียนเดือน
ละ 1 ครั้ง 
   2.4 ดำเนินงานตามกิจกรรม 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 นิเทศผลการดำเนินงานและให้
ข้อเสนอแนะ 
   3.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการและ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
      วิเคราะห์ปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ
ในการวางแผนเพ่ือดำเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 

การศึกษา 
2564 

4,350 นายจักรพันธุ์    
จิตรเพ็ชร์ 

กิจกรรมที่ 
4 
เยาวชนคน
ดีศรีสุพรรณ 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
1.1 วางแผนจัดทำโครงการและแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเยาวชนคนดีศรี
สุพรรณ 
    1.2 ขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ ประสานงานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อขอความร่วมมือในการดำเนิน
โครงการ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 

การศึกษา 
2564 

2,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายจักรพันธุ์    
จิตรเพ็ชร์ 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา จำนวนเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

   2.1 ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
   2.2 ดำเนินงานตามกิจกรรมเยาวชนคน
ดีศรีสุพรรณ 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 นิเทศผลการดำเนินงานและให้
ข้อเสนอแนะ 
   3.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการและ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
      วิเคราะห์ปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ
ในการวางแผนเพ่ือดำเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 

 
 

กิจกรรมที่ 
5 
ค่านิยม 12 
ประการ 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
1.1 วางแผนจัดทำโครงการและแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมค่านิยม 12 ประการ 
    1.2 ขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ ประสานงานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อขอความร่วมมือในการดำเนิน
โครงการ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
   2.2 ดำเนินงานตามกิจกรรมค่านิยม 
12 ประการ 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 นิเทศผลการดำเนินงานและให้
ข้อเสนอแนะ 
   3.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการและ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
      วิเคราะห์ปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ
ในการวางแผนเพ่ือดำเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 

การศึกษา 
2564 

- นายจักรพันธุ์    
จิตรเพ็ชร์ 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา จำนวนเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 
6 
กิจกรรม
ปฐมนิเทศ 
และปัจฉิม
นิเทศ 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
1.1 วางแผนจัดทำโครงการและแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
    1.2 ขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ ประสานงานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อขอความร่วมมือในการดำเนิน
โครงการ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
   2.2 ดำเนินงานตามกิจกรรม 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 นิเทศผลการดำเนินงานและให้
ข้อเสนอแนะ 
   3.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการและ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
      วิเคราะห์ปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ
ในการวางแผนเพ่ือดำเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 

การศึกษา 
2564 

220 นายจักรพันธุ์    
จิตรเพ็ชร์ 

 
5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 
 
6. งบประมาณ จำนวน 12,000 บาท   (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)  

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 งบอ่ืนๆ (ระบุ) ................................. 
 

7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 นายจักรพันธุ์    จิตรเพ็ชร์ 
 
9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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10. วิธีการวัดและประเมินผล  
ตัวบ่งชี้ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 

จำนวนนักเรียนเลือกตั้ง
ประธานนักเรียน 
 

แบบรายงาน นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 

จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ
เลือกตั้งกรรมการสภานักเรียน 

แบบรายงาน นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 

จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินเยาวชนคนดีศรี
สุพรรณ 

แบบประเมิน 
 

นักเรียนร้อยละ 100 

จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินค่านิยม 12 
ประการ 

แบบประเมิน 
 

นักเรียนร้อยละ 100 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 นักเรียนเข้าใจในหลักประชาธิปไตย รู้จักปกครองตนเอง 
11.2 นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
11.3 นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
11.4 นักเรียนได้ปฏิบัติจริงสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
11.5 นักเรียนรู้และเข้าใจการทำงานเป็นหมู่คณะ  
11.6 สภานักเรียนประสบความสำเร็จ มีจิตอาสา สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างเข้มแข็ง 

 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 12.1 ปัจจัยความเสี่ยง  

12.1.1 การปลูกฝังคุณธรรมเรื่องประชาธิปไตยขาดความต่อเนื่องทำให้นักเรียน
อาจจะไม่เห็นความสำคัญของการใช้สิทธิของตนเอง   
12.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

12.2.1 วางแผนการจัดการให้มีผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนให้มากที่สุด  
12.2.2 อาศัยความร่วมมือจากครูทุกท่านให้มีการปลูกฝังเรื่องประชาธิปไตยอย่าง

ต่อเนื่อง แม้แต่ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนก็ให้ใช้หลักประชาธิปไตยควบคู่ไปกับ
การเรียนการสอน  
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  ลงชื่อ   เสนอโครงการ 
  ( นายจักรพันธุ์    จิตรเพ็ชร์ ) 

  ตำแหน่ง  ครู 
 

ลงชื่อ                           ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
           (นายก้องภพ  ธัญญเจริญ) 

           หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 
ลงชื่อ   ผู้ตรวจโครงการ 
 (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
    หัวหน้างานนโยบายและแผน 

 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการรักษ์สามัคคี พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว              จำนวน 12,000 บาท      
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 งบอ่ืนๆ (ระบุ) .................................รวมทั้งสิ้น จำนวน 12,000 บาท   
      (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ แต่ละกิจกรรมถัวจ่าย  
 

ที ่ รายการ จำนวน  
(หน่วย) 

หน่วยละ  
(บาท) 

เป็นเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 

 กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมการวางแผนการดำเนินงาน 

1. ฟิวเจอร์บอร์ด 20 แผ่น 25 500  
2. ป้ายไวนิล 5 600 3,000  
3. กระดาษการ์ดสีทำปก 2 รีม 120 240  
 กิจกรรมที่ 2 

เลือกตั้งประธานนักเรียน 
4. กระดาษชาร์ทแข็ง 20 แผ่น 17 340  
5. ปากกาเคมี 5 ด้าม 19 95  
6. ป้ายไวนิล กติกาเลือกตั้ง 2  ป้าย  400 800  
7. เทปกาว 2 หน้าแบบบาง 3 ม้วน 45 135  
8. แล็คซีน 1.5 นิ้ว 10 ม้วน 50 500  
9. เชือกฟาง 2 ม้วน 20 40  
 กิจกรรมที่ 3  สภานักเรียน 

10.. ปลอกแขน 25 รีม 150 3,750  
 ตราโรงเรียนติดหน้าอก 20 อัน 30 600  
 กิจกรรมที่ 4  เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 

11. กระดาษชาร์ทแข็ง 20 แผ่น 10 200  
 ไวนิลเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 13  แผ่น 150 1,800  
 กิจกรรมที่ 5  ค่านิยม 12 ประการ 
 กิจกรรมที่ 6  ปฐมนิเทศ ม.4 และปัจฉิม 

12. สายสิญจน์ 5 ม้วน 40 220  
                                รวม 12,000  

รวมทั้งสิ้น    12,000   บาท  (หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 
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5.โครงการส่งเสริมและพัฒนา ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปี    ยุทธศาสตร์ที่3ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของ ศธ.   ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม

ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ฉบับที่ 12  (2560 - 2564)     
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3  ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์ 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของผู้เรียน  
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที่ 3  ผู้เรียนมีผลิต  ข้อ 3.2 ผู้เรียนทุกคนมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  สมรรถนะที่สามารถจะ
ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข 
ข้อ  3.3 ผู้เรียนทุกคนมีผลงานเด่นที่เกิดขึ้นจากการ
พัฒนาด้านพุทธิพิสัย  เจตพิสัย  และทักษะพิสัย 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวิทยา  แก้วเปี่ยม 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     ต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน         
        ใหม่ เพื่อ..()เพ่ือส่งเสริม ()เพ่ือพัฒนา ()เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน ปีการศึกษา 2564   
งบประมาณดำเนินการ 5,000   บาท 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
1.หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานกำหนดและเน้นให้สถานศึกษาทุกแห่ง  
ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการ ๕  ขั้นตอน  เพื่อให้
นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา อย่างทั่วถึง  โดยมี
ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
โดยมุ่งที่จะพัฒนานักเรียนทุกระดับให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตามเจตนารมณ์และ
ความมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช พ.ศ.๒๕๕๑ 

โรงเรียนบ่อกรุวิทยามีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีทั้งจุดแข็งที่ช่วยสนับสนุนให้การทำงานมี
ประสิทธิผลและมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงหรือหาวิธีแก้ไข เพื่อให้การทำงานมีความเข้มแข็งขึ้นอีกทั้ง
การประสานงานกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง การเยี่ยมบ้าน การประชุมผู้ปกครอง การคัดกรองผู้เรียนเป็น
รายบุคคล รวมไปถึงการพัฒนาผู้เรียนบกพร่องทางการเรียนรู้นั้นช่วยแก้ไขปัญหาของผู้เรียนให้ดีขึ้น  
ครูทุกคนโดยเฉพาะครูที่ปรึกษาเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับผู้เรียนมากท่ีสุด เป็นผู้ทำหน้าที่ดังกล่าว
แทนพ่อแม่ ผู้ปกครอง เมื่อเด็กๆอยู่ที่โรงเรียน  ทางกลุ่มบริหารงานบุคคลจึงมีโครงการส่งเสริมระบบ
การดูแลช่วยเหลือขึ้นเพ่ือคุณภาพของผู้เรียน 
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2.วัตถุประสงค์ 
2.1) เพ่ือส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและ

องค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.2) เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาให้เป็นคนที่สมบูรณ์ท้ัง

ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
2.3) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนทุกด้าน และสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข  
2.4) เพื่อให้นักเรียนรู้และเห็นคุณค่าของตนเอง เพื่อรักษาชีวิตและสุขภาพ ชื่อเสียงของ วงศ์

ตระกูลไว้พร้อมที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดทุกชนิด รู้จักใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย หรือ
ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ 

 
3.เป้าหมายในการดำเนินงาน 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
   1. นักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจสารเสพติดทุกเดือน 
   2. ผู้ปกครองเครือข่ายเข้าร่วมการประชุมร้อยละ 95 
   3. นักเรียนได้รับการเยี่ยมบ้านร้อยละ 100 

3.2 เชิงคุณภาพ 
      1. นักเรียนร้อยละ 95 ปลอดสารเสพติด  

3. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ  
 4. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข  มีทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถดำรงตนอยู่ใน
สังคมได้อย่างเหมาะสม 

 
4. วิธีการดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรม
ประชุม
ผู้ปกครอง
เครือข่าย   

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
   1.1 วางแผนจัดทำโครงการและ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ 
    1.2 ขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ ประสานงานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อขอความร่วมมือในการ
ดำเนินกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
เครือข่ายเพื่อร่วมกันทราบปัญหา หรือ
ร่วมกันพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 

ปีการศึกษา
2563 

2,000 นายวิทยา  
แก้วเปี่ยม 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

   2.1 ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
   2.2 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และ
เอกสาร 
  2.4 ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหากับ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 นิเทศผลการดำเนินงานและให้
ข้อเสนอแนะ 
   3.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการและ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรม 
 4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
      วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผนเพ่ือดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป 
 
 

กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมเยี่ยม
บ้านนักเรียน/
คัดกรอง
นักเรียน 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    ประชุมวางแผนร่วมมือกับ
คณะกรรมการผู้เรียน ครูและบุคลากร
ในโรงเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียนและคัดกรองนักเรียน  
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดทำแบบเยี่ยมบ้านนักเรียน 
   2.2 ครูประจำชั้นศึกษาข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล 
   2.3 ครูผูส้อนนัดหมายผู้ปกครอง
และออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    3.1 บันทึกข้อมูลนักเรียนในแบบ
เยี่ยมบ้านนักเรียน เพ่ือตรวจสอบความ
ต้องการการช่วยเหลือของนักเรียนใน
ด้านต่างๆ 

ปีการศึกษา 
2563 

1,700 นายวิทยา  
แก้วเปี่ยม 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

   3.2 ส่งแบบเยี่ยมบ้าน 
 4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1  วิเคราะห์ สรุป นำข้อมูลไปใช้
เพ่ือการส่งเสริมพัฒนา และดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
   4.2  ประเมินผลการดำเนินงาน 
 

กิจกรรมที่ 3  
กิจกรรมโฮม
รูม 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
  1.1 วางแผนจัดทำโครงการและ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ 
   1.2 ขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ      
   1.3 ประสานงานกับครูที่ปรึกษา
แนวทางการโฮมรูม 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดทำแบบบันทึกโฮมรูม 
   2.2 ครูที่ปรึกษาเช็คชื่อนักเรียน 
   2.3 ครูที่ปรึกษาให้ความรู้/แนะ
แนว/อบรม/ชี้แจง/นักเรียนในช่วงเช้า
ก่อนเข้าเรียน 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 บันทึกข้อมูลนักเรียนในแบบ
บันทึกโฮมรูมนักเรียน 
   3.2 ส่งแบบบันทึกการโฮมรูม 
 4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1  วิเคราะห์ สรุป นำข้อมูลไปใช้
เพ่ือการส่งเสริมพัฒนา และดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
   4.2  ประเมินผลการดำเนินงาน 

ปีการศึกษา
2564 

1,300 นายวิทยา  
แก้วเปี่ยม 

 
5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 
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6. งบประมาณ จำนวน 5,000 บาท   (ห้าพันบาทถ้วน)  
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว             
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 งบอ่ืนๆ (ระบุ) ................................. 

7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิทยา  แก้วเปี่ยม 
 
9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  
10. วิธีการวัดและประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
จำนวนนักเรียนที่ติดสารเสพ
ติด 
 

แบบรายงาน นักเรียนร้อยละ 95 ปลอดสาร
เสพติด 

จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ
เยี่ยมบ้าน 

แบบการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ
การเยี่ยมบ้าน 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 ครูที่ปรึกษารู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลร้อยละ 100 
11.2 ครูที่ปรึกษาสามารถคัดกรองนักเรียนทุกคนร้อยละ 100 
11.3 ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100 เปอร์เซ็นต์ 
11.4 นักเรียนโรงเรียนบ่อกรุวิทยาได้รับการดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาร้อยละ 85 
11.5 นักเรียนโรงเรียนบ่อกรุวิทยา ร้อยละ 95 ปลอดสารเสพติดทุกชนิด 
 
 
 

    ลงชื่อ   ผู้เสนอโครงการ 
     (นายวิทยา แก้วเปี่ยม) 
              ครู คศ.1 
 

 
ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นายก้องภพ ธัญญเจริญ) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
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ลงชื่อ   ผู้ตรวจโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน 

 
ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการส่งเสริมและพัฒนา ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว            จำนวน 5,000 บาท    
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 งบอ่ืนๆ (ระบุ) .................................  

รวมทั้งสิ้น จำนวน 5,000 บาท   (ห้าพันบาทถ้วน) 
 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ แต่ละกิจกรรมถัวจ่าย  
ที ่ รายการ จำนวน  

(หน่วย) 
หน่วยละ  
(บาท) 

เป็นเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 

 กิจกรรมที่ 1 
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 

    

1 ค่าอาหารว่าง ผู้ปกครอง  40  คน 50 2,000  
 กิจกรรมที่ 2 

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน/คัดกรอง
นักเรียน 

    

2 ค่าน้ำมันเยี่ยมบ้านนักเรียน    12  
คน 

        
140 

   
1,700 

 

 กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมโฮมรูม     
3 ไวนิลระเบียบวินัยนักเรียน  2   ป้าย 300 300  
4 โครงเหล็กประกอบป้ายไวนิล  3   โครง 300 900  
5 กระดาษดับเบิ้ลเอ 1 รีม 100 100  

                                รวม 5,000  
รวมทั้งสิ้น    5,000   บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 
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6.โครงการเยาวชนวัยใส  ห่างไกลยาเสพติด  
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปี    ยุทธศาสตร์ที่3ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของ ศธ.   ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม

ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ฉบับที่ 12  (2560 - 2564)     
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3  ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์ 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของผู้เรียน  
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที่ 3  ผู้เรียนมีผลิต  ข้อ 3.2 ผู้เรียนทุกคนมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  สมรรถนะที่สามารถจะ
ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายศิวกานต์ ทองไพรวรรณ 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  ต่อเนื่อง จาก โครงการ TO BE NUMBER ONE  
      ใหม่ เพื่อ..()เพ่ือส่งเสริม ()เพ่ือพัฒนา ()เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน  ปีการศึกษา 2564 
งบประมาณดำเนินการ  4,000 บาท 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.หลักการและเหตุผล 

ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่าง
จริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ได้ทวีความรุนแรง
มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งทางด้าน
การเมือง และความม่ันคงของประเทศ 
 โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนที่เป็นแกนนำเป็นผู้ให้ความรู้ ความเข้าใจในการตักเตือนเพื่อน 
กระตุ้นเพื่อน ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้เยาวชนของชาติเป็นเยาวชน
ที่มีความรู้ ควบคู่คุณธรรม ไม่ฝักใฝ่อบายมุข และสร้างปัญหาให้กับสังคม สามารถดำรงตนอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมองที่มีคุณภาพพัฒนาประเทศไทย 
         โรงเรียนบ่อกรุวิทยาจึงได้จัดทำโครงการห้องเรียนสีขาวและได้จัดกิจกรรม TO BE NUMBER 
ONE โดยให้มีกิจกรรมย่อยให้มีการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย และมีความพยายามที่จะพัฒนา
รูปแบบให้เหมาะสม เป็นโครงการที่เน้นการรณรงค์เพื่อปลุกจิตสำนึก และสร้างกระแสนิยม ที่เอื้อต่อ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต และพัฒนาทักษะ
ชีวิตด้วยการสร้างเครือข่ายในการป้องกันและช่วยเหลือ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์เกิดการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังมิให้สารเสพติดและ
พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เข้ามามีบทบาทในโรงเรียน การพัฒนาทักษะต่างๆ ด้วยแนวคิด ปรับทุกข์ สร้าง
สุข แก้ปัญหา ด้วยการกีฬาและนันทนาการ ศิลปะ-ดนตรี เพ่ือให้สมาชิกมีความรู้ มีความสามารถ รู้จัก
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ตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินแก้ปัญหา มีการแสดงออกที่เหมาะสม และมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 
(เก่ง) สามารถควบคุมอารมณ์ และความต้องการของตนเองได้ มีน้ำใจ เห็นใจผู้อื่น รับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมและมีความเสียสละ (ดี) เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีความสุขสงบทางใจ สามารถดำเนิน
ชีวิตที่เหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (มีสุข)รวมทั้งเป็นหนึ่งได้โดยไม่พ่ึงพายาเสพติด 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมของนักเรียนที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
2.2 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่นักเรียน 
2.3 เพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

3. เป้าหมายในการดำเนินงาน 
 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

1. นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
2. นักเรียนทุกคนปลอดยาเสพติดและอบายมุข ร้อยละ 100 
 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านดนตรี ศิลปะ ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและ

จิตใจ มีวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน และห่างไกลจากปัญหายาเสพติด 
1. ทุกห้องเรียนมีคณะกรรมการทำงานแบ่งเป็น 4 ฝ่าย เพื่อดูแลนักเรียนภายใน

ห้องเรียนให้ปลอดจากยาเสพติดและอบายมุข 
2. นักเรียนมีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ ดูแลช่วยเหลือกัน มีภาวการณ์เป็นผู้นำและ 
ผู้ตามที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม 

 
4. วิธีการดำเนินโครงการเยาวชนวัยใส  ห่างไกลยาเสพติด 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรม ชมรม TO BE NUMBER ONE 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
ชมรม TO BE 
NUMBER 
ONE 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
ประชุมวางแผนร่วมกับคณะกรรมการ 
ผู้เรียน  ครูและบุคลากรในโรงเรียน
เกี่ยวกับโครงการ  
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
  2.1 จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER 
ONE 
  2.2 การรับสมัครสมาชิก 
  2.3  เลือกตั้งประธาน รองประธาน 
และผู้รับผิดชอบในฝ่ายต่างๆ  
  2.4  จัดประชุมชี้แจง การดำเนิน
กิจกรรมภายใต้แนวคิด “ ปรับทุกข์ สร้าง
สุข แก้ปัญหา ด้วยการกีฬาและ
นันทนาการ  ศิลปะ-ดนตรี  
  2.5 ดำเนินงานตามแผนกิจกรรม
ดนตรี-ศิลปะ เช่น กิจกรรมการร้องเพลง  
การเล่นดนตรี  การวาดภาพ  การ
ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุต่าง ๆ เป็นต้น 
โดยจัดกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง  
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
  3.1 นิเทศผลการดำเนินงานและให้
ข้อเสนอแนะ 
  3.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการและ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน  

ปี
การศึกษา  
2564 

200 นายศิวกานต์ 
ทองไพรวรรณ 

กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรม
ดนตรี
สร้างสรรค ์

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
ประชุมวางแผนร่วมกับคณะกรรมการ 
ผู้เรียน  ครูและบุคลากรในโรงเรียน
เกี่ยวกับโครงการจัดกิจกรรมดนตรี
สร้างสรรค์ ประกวดดนตรี  
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
  2.1 ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนที่
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม และรับสมัคร 

ปี
การศึกษา
2564 

- นายศิวกานต์ 
ทองไพรวรรณ 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

  2.2 การดำเนินกิจกรรมประกวดดนตรี
สร้างสรรค์ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 2.3 จัดการแสดงดนตรีในกิจกรรมวัน
สำคัญต่างๆ 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
  3.1 นิเทศผลการดำเนินงานและให้
ข้อเสนอแนะ 
  3.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการและ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน  

กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมศูนย์
เพ่ือนใจวัยรุ่น 
 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
  1.1 จัดประชุมชี้แจง การดำเนิน
กิจกรรมศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น 
  1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการการทำงาน 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ปัญหาวัยรุ่น/ยาเสพติด/เปิดเพลงตามคำ
ขอ  ในช่วงพักกลางวัน 
   2.2  ติดตั้งตู้รับฟังปัญหาวัยรุ่นภายใน
โรงเรียน 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 นิเทศผลการดำเนินงานและให้
ข้อเสนอแนะ 
   3.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการและ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
     ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน  

ปี
การศึกษา
2564 

1,800 นายศิวกานต์ 
ทองไพรวรรณ 
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กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรม ต้านภัยยาเสพติด 
 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรม
ห้องเรียนสี
ขาว 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
   1.1 วางแผนจัดทำโครงการและ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ  
   1.2 ประชุมแต่งตั้งแกนนำนักเรียน
เพ่ือขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้ง 4 ด้าน ของ
ห้องเรียนสีขาว คือ มีแหล่งเรียนรู้ ดูแล
ช่วยเหลือ เอื้อเฟ้ือด้วยคุณธรรม 
สร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม แบ่งออกเป็น 
4  
ฝ่าย คือ ฝ่ายการเรียน ฝ่ายการงาน 
ฝ่ายสารวัตรนักเรียน 
    1.3 ขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ ประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ  
เพ่ือขอความร่วมมือในการดำเนิน
โครงการ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
   2.2 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และ
เอกสาร 
   2.3 กำหนดกิจกรรมจัดห้องเรียนสี
ขาวในแต่ละห้องเรียน ให้มี
องค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน  
คือมีแหล่งการเรียนรู้ ดูแลช่วยเหลือ 
เอ้ือเฟ้ือด้วยคุณธรรม และสร้างสรรค์
ด้วยกิจกรรม  
โดยมีการจัดบอร์ด จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ ที่
ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โรคเอดส์  
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุข 
อุบัติภัยและโครงการต่างๆโดยนำ
สถานการณ์ข่าวสารทุกด้านมานำเสนอ

ปีการศึกษา  
2564 

 

100 นายวิทยา  
แก้วเปี่ยม 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ให้เพ่ือนนักเรียนรับรู้ตามสถานการณ์
ปัจจุบัน 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 นิเทศผลการดำเนินงานและให้
ข้อเสนอแนะ 
   3.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการ
และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ 
 4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   วิเคราะห์ปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ
ในการวางแผนเพ่ือดำเนินนครงการ
ครั้งต่อไป 

กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรม
โรงเรียน
ปลอดบุหรี่
และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 
 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
   1.1 วางแผนจัดทำโครงการและ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ  
   1.2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทำงาน “โรงเรียนปลอดบุหรี่”  
   1.3 ขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ ประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือขอความร่วมมือ
ในการดำเนินโครงการ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
   2.2 จัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการไม่สูบบุหรี่ 
2.3 เฝ้าระวังไม่ให้มีการสูบบุหรี่ใน
บริเวณโรงเรียน 
2.4 มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับ
บุหรี่ในการเรียนการสอนและกิจกรรม
นอกหลักสูตร 
2.5 ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การป้องกันการสูบบุหรี่และ

ปีการศึกษา
2564 

1,900 นายวิทยา  
แก้วเปี่ยม 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

แอลกอฮอล์ภายในและภายนอก
โรงเรียน 
2.6 ชว่ยนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่ 
2.7 ดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
2.8 อบรมให้ความรู้ถึงโทษของการสูบ
บุหรี่และเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ 
2.9 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 นิเทศผลการดำเนินงานและให้
ข้อเสนอแนะ 
   3.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการ
และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ 
 4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   วิเคราะห์ปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ
ในการวางแผนเพ่ือดำเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 

 
5.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 
 
6.งบประมาณ จำนวน  4,000 บาท   (สี่พันบาทถ้วน)  
    งบประมาณเรียนฟรี 
    งบอุดหนุนรายหัว 
    งบอ่ืน ๆ (ระบุ)....................................... 
 
7.สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
8.ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 1. นายศิวกานต์  ทองไพรวรรณ 
 2. นายจักรพันธุ์  จิตรเพ็ชร์ 

5. นายก้องภพ   ธัญญเจริญ 
6. ว่าที่ ร้อยตรี  กฤษฎา  ณ  พัทลุง 
7. นายวิทยา  แก้วเปี่ยม 
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9.ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
9.1 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
9.2 ครูที่ปรึกษาทุกคน 

 
10.วิธีการวัดและประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
1. ความพึงพอใจ 1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 1. ผู้เรียนมีความพึงพอใจทาง

สุนทรียภาพด้านดนตรี ศิลปะ
ในระดับดีมาก 

2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. แบบบันทึกจำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

2. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้า
ร่วมกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสาร
เสพติด 

3.คุณภาพผู้เรียน 3. แบบประเมินสถิติการสูบ
บุหรี่ และการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์  

3. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ 
ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1.    ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมดนตรี-ศิลปะกีฬาและนันทนาการ ภายใต้กิจกรรม 

TO BE NUMBER ONE  
 11.2  นักเรียนมีภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทัน  โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข 

11.3 นักเรียนมีความรู้ คุณธรรม และเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
 11.4 ผู้ปกครอง และชุมชน ให้ความร่วมมือในการดูแล ป้องกัน และร่วมแก้ไขพฤติกรรม 

ที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน  
  
12.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 12.1 ปัจจัยความเสี่ยง  

12.1.1 ระยะเวลาจัดกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนขาดความต่อเนื่อง   
12.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

12.2.1 วางแผนการจัดการให้มีผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนให้มากที่สุด  
12.2.2 อาศัยความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนอกสถานศึกษา เช่น ผู้ปกครอง  

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเพ่ือให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติดมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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    ลงชื่อ   ผู้เสนอโครงการ 
 (นายศิวกานต์ ทองไพรวรรณ) 
            ครูอัตราจ้าง 
 
 

 

ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นายก้องภพ ธัญญเจริญ) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 

 

ลงชื่อ   ผู้ตรวจโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน 
 

 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

60 | โ ร ง เ รี ย น บ่ อ ก รุ วิ ท ย า  
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมเยาวชนวัยใส  ห่างไกลยาเสพติด 

 งบประมาณเรียนฟรี 15 ปี     
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว   จำนวน 4,000 บาท    
 งบอ่ืนๆ (ระบุ.................................) 
    รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,000 บาท   (สี่พันบาทถ้วน) 

 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ แต่ละกิจกรรมถัวจ่าย กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE 
 

ที ่ รายการ จำนวน  

(หน่วย) 

หน่วยละ  

(บาท) 

เป็นเงิน  

(บาท) 

หมายเหตุ 

 กิจกรรมที่ 1   ชมรม TO BE 
NUMBER ONE 

    

1 ป้ายไวนิล 1 ผืน 200 500  
 กิจกรรมที่ 2   กิจกรรมดนตรี

สร้างสรรค ์
    

 - - - -  
 กิจกรรมที่ 3   กิจกรรมศูนย์เพ่ือนใจ

วัยรุ่น 
    

2 ชุดไมโครโฟนสาย 2 อัน 900 3,500  
รวม 4,000  

รวมทั้งสิ้น 4,000 บาท  (ส่ีพันบาทถ้วน) 
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7.โครงการค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนา
ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
         ข้อที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที่ 2 คุณครูใจดี 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวณัฐธิดา สัญชานันท์ 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  ต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการ........................................ 

 ใหม่ เพื่อ.... (  )เพ่ือส่งเสริม ()เพ่ือพัฒนา (  )เพ่ือแก้ไข
ปัญหา 

ระยะเวลาดำเนินงาน  ปีการศึกษา 2564 
งบประมาณดำเนินการ   จำนวน  602,700 บาท (หกแสนสองพันเจ็ดร้อยถ้วน) 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลนั้น  นอกเหนือจากการจัดเนื้อหาและ
หลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพแล้ว  บุคลากรทางการศึกษายังเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญของการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ประเด็นหนึ่งที่สถานศึกษาต้องให้ความสำคัญใน
การจัดการศึกษาก็คือ อัตราส่วนของครูต่อนักเรียน  ควรต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดย
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แต่ในปัจจุบันโรงเรียน
บ่อกรุวิทยามีครูเกษียณอายุราชการและมีอัตรากำลังขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา 
   ดังนั้นเพื่อให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานชาติ และมาตรฐาน
การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สอดคล้องตามคุณลักษณะและสมรรถนะ
ของผู้เรียน 
  โรงเรียนจึงต้องสรรหาบุคลากรมาสนับสนุนการเรียนการสอนโดยจัดจ้างบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถมาทดแทนอัตรากำลังที่ต่ำกว่าเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้
บังเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดทำโครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริม เพ่ือให้ผู้เรียนได้
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
2. วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อจัดจ้างครูผู้สอนและบุคลากรส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการ  
ของโรงเรียน 
  2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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3. เป้าหมาย  
  3.1ด้านปริมาณ 
   3.1.1) จัดจ้างครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะจำนวน  ๓ คน (ครู
คอมพิวเตอร์ ครูชาวต่างชาติ และครูคหกรรม) 
                     3.1.2) จัดจ้างนักการภารโรง  จำนวน  1  คน 
   3.1.3) จัดจ้างพนักงานบัญชี จำนวน 1 คน 
  3.2 ด้านคุณภาพ 
                   3.2.1) สามารถจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษาได้เพียงพอต่อ
การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 4.  วิธีการดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 
จ้างลูกจ้างชั่วคราว
จากเงินนอก
งบประมาณ 
 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    1.1 วางแผนจัดทำโครงการและ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ 
    1.2 ขออนุมัติโครงการและ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือขอ
ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 จัดหาสถานที่ศึกษาดูงาน 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    3.1 นิเทศผลการดำเนินงานและให้
ข้อเสนอแนะ 
   3.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการและ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
      วิเคราะห์ปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ
ในการวางแผนเพ่ือดำเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 

ปีการศึกษา 
2564 

 

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

 
5.  ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 
 
6.  งบประมาณ จำนวน 602,700 บาท (หกแสนสองพันเจ็ดร้อยถ้วน) 
       งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว         จำนวน 182,700 บาท   
       งบรายได้สถานศึกษา          จำนวน 420,000 บาท   
รวมทั้งสิ้นจำนวน  จำนวน 602,700 บาท (หกแสนสองพันเจ็ดร้อยถ้วน)  
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7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวณัฐธิดา สัญชานันท์ 
 
9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
  9.1 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
10.  วิธีการวัดและประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
๑. นักเรียนได้รับการพัฒนา
เต็ม ตามศักยภาพ ตาม
มาตรฐานด้าน คุณภาพผู้เรียน
และมีคุณลักษณะอัน พึง
ประสงค์ตามนโยบายปฏิรูป
การศึกษา 

 

๑.แบบสังเกค 

2.แบบสัมภาษณ์ 

ร้อยละ 8๐% นักเรียนได้รับ
การพัฒนาเต็ม ตามศักยภาพ 
ตามมาตรฐานด้าน คุณภาพ
ผู้เรียนและมีคุณลักษณะอัน พึง
ประสงค์ตามนโยบายปฏิรูป
การศึกษา 

2.นักเรียนได้รับการ เรียนรู้
จากบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการ สอนได้ 

1.แบบสังเกต 

2.แบบวัดความพึงพอใจ 

ร้อยละ ๘๐% นักเรียนได้รับ
การ เรียนรู้จากบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถในการ
จัดการเรียนการ สอนได้ 

3. โรงเรียนมีบุคลกรเพียงพอ
ในการบริหารจัดการและ
พัฒนาการเรียนการสอน 

1.แบบวัดความพึงพอใจ 
 

โรงเรียนมีบุคลกรเพียงพอใน
การบริหารจัดการและ
พัฒนาการเรียนการสอน 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  11.1 เพ่ือจัดจ้างครูผู้สอนและบุคลากรส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการ  
ของโรงเรียน 
  11.2เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมี
คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  
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12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
         12.1.1 ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณบางท่านอาจยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด 
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
         12.2.1 ประกาศจ้างบุคลากรทางการศึกษาในกรณีท่ีขาดแคลนครูผู้สอนหรือลูกจ้าง
ตำแหน่งอื่นๆเพ่ือง่ายต่อการบริหารจัดการ 
 
 
                     ลงชื่อ   ผู้เสนอโครงการ 

    (นางสาวณัฐธิดา สัญชานนัท์ ) 
                      ตำแหน่ง  ครู คศ.1 

 
 
ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายก้องภพ ธัญญเจริญ) 
   ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 

ลงชื่อ   ผู้ตรวจโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน  

 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ 

 
 งบประมาณเรียนฟรี 15 ปี     
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว         จำนวน    182,700  บาท     
 งบรายได้สถานศึกษา           จำนวน    420,000 บาท   
รวมทั้งสิ้น            จำนวน 602,700 บาท (หกแสนสองพันเจ็ดร้อยถ้วน) 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ แต่ละกิจกรรมถัวจ่าย  
 

 
 
 
 
 
 

ที ่ รายการ จำนวน  
(เดือน) 

หน่วยละ  
(บาท) 

เป็นเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 

 กิจกรรมที่ 1 
จ้างลูกจ้างช่ัวคราวจากเงินนอกงบประมาณ 

1 ครผูู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ 12 7,500 90,000 เงินอุดหนุน
ทั่วไปรายหัว เงินสมทบค่าประกันสังคมของ 

ส่วนของนายจ้าง 5% 
12 375 4,500 

2 ครผูู้สอนชาวต่างชาติ 11 21,000 231,000 เงินรายได้
สถานศึกษา 

๓ ครผูู้สอนวิชาคหกรรม ๑๒ 7,500 90,000 เงินรายได้
สถานศึกษา เงินสมทบค่าประกันสังคมของ 

ส่วนของนายจ้าง 5% 
12 375 4,500 

๔ พนักงานบัญชี 12 7,500 90,000 เงินรายได้
สถานศึกษา เงินสมทบค่าประกันสังคมของ 

ส่วนของนายจ้าง 5% 
12 375 4,500 

๕ นักการภารโรง 12 7,000 84,000 เงินอุดหนุน
ทั่วไปรายหัว เงินสมทบค่าประกันสังคมของ 

ส่วนของนายจ้าง 5% 
12 350 ๔,200 

                                รวม 602,700  
รวมทั้งสิ้น   จำนวน  602,700 บาท (หกแสนสองพันเจ็ดร้อยถ้วน) 
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8. โครงการค่าจา้งลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (ครูภาษาจีน) 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนา
ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
         ข้อที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที่ 2 คุณครูใจดี 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวณัฐธิดา สัญชานันท์ 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  ต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการ........................................ 

 ใหม่ เพื่อ.... (  )เพ่ือส่งเสริม ()เพ่ือพัฒนา (  )เพ่ือแก้ไข
ปัญหา 

ระยะเวลาดำเนินงาน   ปีการศึกษา 2564 
งบประมาณดำเนินการ  จำนวน 47,250 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบ) 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลนั้น  นอกเหนือจากการจัดเนื้อหาและ
หลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพแล้ว  บุคลากรทางการศึกษายังเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญของการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ประเด็นหนึ่งที่สถานศึกษาต้องให้ความสำคัญใน
การจัดการศึกษาก็คือ อัตราส่วนของครูต่อนักเรียน  ควรต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดย
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แต่ในปัจจุบันโรงเรียน
บ่อกรุวิทยามีครูเกษียณอายุราชการและมีอัตรากำลังขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา 
   ดังนั้นเพื่อให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานชาติ และมาตรฐาน
การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สอดคล้องตามคุณลักษณะและสมรรถนะ
ของผู้เรียน 
  โรงเรียนจึงต้องสรรหาบุคลากรมาสนับสนุนการเรียนการสอนโดยจัดจ้างบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถมาทดแทนอัตรากำลังที่ต่ำกว่าเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้
บังเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดทำโครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริม เพ่ือให้ผู้เรียนได้
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
2. วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อจัดจ้างครูผู้สอนและบุคลากรส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการ  
ของโรงเรียน 
  2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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3. เป้าหมาย  
  3.1ด้านปริมาณ 
   3.1.1) จัดจ้างครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะจำนวน  1 คน (ครู
ภาษาจีน) 
  3.2 ด้านคุณภาพ 
                   3.2.1) สามารถจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษาได้เพียงพอต่อ
การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 4.  วิธีการดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 
จ้างลูกจ้างชั่วคราว
จากเงินนอก
งบประมาณ 
 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    1.1 วางแผนจัดทำโครงการและ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ 
    1.2 ขออนุมัติโครงการและ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือขอ
ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 จัดหาสถานที่ศึกษาดูงาน 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    3.1 นิเทศผลการดำเนินงานและให้
ข้อเสนอแนะ 
   3.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการและ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
      วิเคราะห์ปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ
ในการวางแผนเพ่ือดำเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 

ปีการศึกษา 
2564 

 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

 
5.  ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 
6.  งบประมาณ จำนวน 602,700 บาท (หกแสนสองพันเจ็ดร้อยถ้วน) 
       งบรายได้สถานศึกษา  จำนวน 47,250 บาท   
 รวมทั้งสิ้นจำนวน   จำนวน 47,250 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบ)  
 
7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวณัฐธิดา สัญชานันท์ 
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9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
  9.1 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
10.  วิธีการวัดและประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
๑. นักเรียนได้รับการพัฒนา
เต็ม ตามศักยภาพ ตาม
มาตรฐานด้าน คุณภาพผู้เรียน
และมีคุณลักษณะอัน พึง
ประสงค์ตามนโยบายปฏิรูป
การศึกษา 

 

๑.แบบสังเกค 

2.แบบสัมภาษณ์ 

ร้อยละ 8๐% นักเรียนได้รับ
การพัฒนาเต็ม ตามศักยภาพ 
ตามมาตรฐานด้าน คุณภาพ
ผู้เรียนและมีคุณลักษณะอัน พึง
ประสงค์ตามนโยบายปฏิรูป
การศึกษา 

2.นักเรียนได้รับการ เรียนรู้
จากบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการ สอนได้ 

1.แบบสังเกต 

2.แบบวัดความพึงพอใจ 

ร้อยละ ๘๐% นักเรียนได้รับ
การ เรียนรู้จากบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถในการ
จัดการเรียนการ สอนได้ 

3. โรงเรียนมีบุคลกรเพียงพอ
ในการบริหารจัดการและ
พัฒนาการเรียนการสอน 

1.แบบวัดความพึงพอใจ 
 

โรงเรียนมีบุคลกรเพียงพอใน
การบริหารจัดการและ
พัฒนาการเรียนการสอน 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  11.1 เพ่ือจัดจ้างครูผู้สอนและบุคลากรส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการ  
ของโรงเรียน 
  11.2เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมี
คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  
 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
          12.1.1 ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณในบางรายวิชาอาจขาดแคลน 
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
          12.2.1 ประกาศจ้างบุคลากรทางการศึกษาในกรณีท่ีขาดแคลนครูผู้สอนหรือ
ลูกจ้างตำแหน่งอ่ืนๆเพ่ือง่ายต่อการบริหารจัดการ 
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     ลงชื่อ   ผู้เสนอโครงการ 

    (นางสาวณัฐธิดา สัญชานนัท์ ) 
                      ตำแหน่ง  ครู คศ.1 

 
 
ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายก้องภพ ธัญญเจริญ) 
   ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 

ลงชื่อ   ผู้ตรวจโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน  

 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (ครูภาษาจีน) 

 
 งบประมาณเรียนฟรี 15 ปี      
  งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว         จำนวน  -   บาท      
 งบรายได้สถานศึกษา           จำนวน   47,250 บาท     
รวมทั้งสิ้น   จำนวน 47,250 บาท  (สี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ แต่ละกิจกรรมถัวจ่าย  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ รายการ จำนวน  
(เดือน) 

หน่วยละ  
(บาท) 

เป็นเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 

 กิจกรรมที่ 1 
จ้างลูกจ้างช่ัวคราวจากเงินนอกงบประมาณ 

1 ครผูู้สอนวิชาภาษาจีน        6 7,500 45,000 เงนิรายได้
สถานศึกษา เงินสมทบค่าประกันสังคม

ของ 
ส่วนของนายจ้าง 5% 

6 375 2,250 

                                รวม 47,250  
รวมทั้งสิ้น   จำนวน  47,250 (สี่หม่ืนเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
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9.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนา
ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองมาตรฐานการศึกษา ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที่ 2 คุณครูใจดี 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวณัฐธิดา สัญชานันท์ 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ................................................. 

   ใหม่ (  )เพ่ือส่งเสริม ()เพ่ือพัฒนา (  )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     ปีการศึกษา 2564   
งบประมาณดำเนินการ     9,820 บาท (เก้าพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  
………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
๑. หลักการและเหตุผล 
  การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องมีการพัฒนาบุคลากร เนื่องจาก
เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ให้กับบุคลากรในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านการสอน 
การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านประสบการณ์ทำงาน ด้านสังคม ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรมีหลาย
รูปแบบ เช่น การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ล้วนเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ให้บุคลากรของโรงเรียน ซึ่งการพัฒนา
จากประสบการณ์ตรงให้กับบุคลากร ผู้ได้รับการพัฒนาจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้รับความรู้ที่
ทันสมัยเพิ่มขึ้น ซึ่งจะนำความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับ กลับมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน หรือพัฒนา
งานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ   
   โครงการนี้จึงเป็นการเสริมสร้างให้หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ดำแหน่งครู มีและเลื่อนวิทยฐานะให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาใน
วิชาชีพ และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ องค์กร และ
งานราชการสืบต่อไป 
๒. วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น
บุคลากรวิชาชีพ และมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ดำแหน่งครู มีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.9 และ ว.10 
     2.2 เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนา 
และศึกษา มาใช้เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
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๓. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ  

ข้าราชการครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยาร้อยละ 100 เข้าร่วมการอบรม 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีและเลื่อนวิทยฐานะตามว.9และว.10 
๔. วิธีการดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 
การอบรมครู 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    1.1 วางแผนจัดทำโครงการและ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ 
    1.2 ขออนุมัติโครงการและ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือ
ขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 จัดหาวิทยากรเพื่อให้ความรู้ 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    3.1 นิเทศผลการดำเนินงานและให้
ข้อเสนอแนะ 
   3.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการ
และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ 
 4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
      วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผนเพ่ือดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป 

ปีการศึกษา 
2564 

นางสาวณัฐธิดา 
สัญชานันท์ 

กิจกรรมที่ 2 
เบิกค่า
ยานพาหนะใน
การอบรม 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    1.1 วางแผนจัดทำโครงการและ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ 
    1.2 ขออนุมัติโครงการและ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือ
ขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 อบรมตามความสนใจ 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 

ปีการศึกษา 
2564 

 
 
 
 
 
 

นางสาวณัฐธิดา 
สัญชานันท์ 



 

73 | โ ร ง เ รี ย น บ่ อ ก รุ วิ ท ย า  
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
    3.1 นิเทศผลการดำเนินงานและให้
ข้อเสนอแนะ 
   3.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการ
และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ 
 4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
      วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผนเพ่ือดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป 

 
5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ     ปีการศึกษา 2564   
6. งบประมาณ จำนวน 9,820 บาท (เก้าพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)                                
                                งบประมาณเรียนฟรี 15 ปี     
     งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว              จำนวน     9,820   บาท   
     งบอ่ืนๆ                  จำนวน    -   บาท   
7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวณฐัธิดา  สัญชานนัท์ 
9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  

9.1 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
10. วิธีการวัดและประเมินผล  
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
กิจกรรมที่ 1 
การอบรมครู 

1. แบบสำรวจการเข้ารับการ
อบรม สัมมนา  
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

๑. ข้าราชครูร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรม 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ  
    ร้อยละ 80  
 

กิจกรรมที่ 2 
เบิกค่ายานพาหนะในการ
อบรม 

1.แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม รายงานผลการอบรม 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  11.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นหรือได้รับการ
เลื่อนวิทยฐานะ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในโรงเรียน 
  11.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเองด้านวิชาการ 
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  11.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำความรู ้ที ่ได้จากการอบรม 
สัมมนา ศึกษา ดูงาน มาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
          12.1.1 ครูผู้ร่วมโครงการอาจไม่ครบร้อยละ100 
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
          12.2.1 ให้ครูชี้แจงเหตุผลกับผู้อำนวยการโรงเรียนในกรณีท่ีไม่สามารถร่วม 
   กิจกรรมได้ 
           
 
 
    ลงชื่อ   ผู้เสนอโครงการ 

    (นางสาวณัฐธิดา สัญชานนัท์ ) 
                      ตำแหน่ง  ครู คศ.1 

 
 
ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายก้องภพ ธัญญเจริญ) 
   ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 

ลงชื่อ   ผู้ตรวจโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน  

 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  
 งบประมาณเรียนฟรี 15 ปี     
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว              จำนวน    9,820     บาท      
 งบอ่ืนๆ                  จำนวน    -   บาท   
     รวมทั้งสิ้น  จำนวน     9,820 บาท (เก้าพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ แต่ละกิจกรรมถัวจ่าย  
 

ที ่ รายการ 
จำนวน  หน่วยละ  เป็นเงิน  

หมายเหตุ 
(หน่วย) (บาท) (บาท) 

 กิจกรรมที่ 1 
อบรมครู 

1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ/วัน 23 คน 50 1,150   

2 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 23 คน 50 1,150   

3 
ค่าตอบแทนสำหรับวิทยากร  
(รวม6 ช.ม.) 

6 ชั่วโมง 600 3,600  

4 ค่าเอกสารประกอบการอบรม 23 เล่ม 40 920   

      รวม                          6,820   
 กิจกรรมที ่2 
เบิกค่ายานพาหนะในการอบรม 
  
1 เบิกค่ายานพาหนะในการอบรม 23   3,000   

รวม 9,820  

รวมทั้งสิ้น    9,820 บาท (เก้าพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  
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10.โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร ลูกเสือ เนตรนารี รักษาดินแดนและสาธารณประโยชน์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 

     ศักยภาพคน 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที ่3 ผู้เรียนมีผลิตผล 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายปกรณ์สิทธิ์   อุ่นทรัพย์    
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ 

 ใหม่ เพื่อ()เพ่ือส่งเสริม ()เพ่ือพัฒนา ( )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน  ปีการศึกษา 2564 
ปีการศึกษาดำเนินการ  จำนวน 50,120 (ห้าหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
…………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

ในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเพื่อใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องสำคัญของ
กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่  21 ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีวิตในสังคมอย่าง
ทั่วถึง ครูผู้สอนจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้
นักเรียนให้มีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่  21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษ     
ที่ 20 และ 19 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) 
ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะจำเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน
การเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ การนำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นส่งเสริมความรู้ 
ทักษะและประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนตามปกติ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 16) 
เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการด้วยความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 
และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้ศีลธรรมจริยธรรม ระเบียบ วินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำ
ประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  ประกอบกับการจัด
ให้นักเรียนมีกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร อันได้แก ่ลูกเสือ เนตรนารี รักษาดินแดน และสาธารณประโยชน์ 
จะได้จัดให้นักเรียนทุกคน 



 

77 | โ ร ง เ รี ย น บ่ อ ก รุ วิ ท ย า  
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ได้เล็งเห็นความสำคัญของทักษะที่จำเป็นสำหรับนักเรียนเพื่อใช้ชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีทักษะที่สามารถส่งผลให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
จึงได้จัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษา  
๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อย 1 กิจกรรม อันได้แก่ 
ลูกเสือ เนตรนารี รักกาษาดินแดน และสาธารณประโยชน์ อย่างน้อยคนละ 1 กิจกรรม 

2. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  
3. เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมจิตสำนึกในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในลักษณะ

ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของสังคมหรือชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ และ
สังคมส่วนรวม 

 
๓. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1-3 
รวมจำนวน 405 คน หรือร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร อันได้แก่ ลูกเสือ เนตรนารี 
รักษาดินแดน สาธารณประโยชน์ อย่างน้อย คนละ 1 กิจกรรม  

3.1.2 นักเรียน จำนวน 405 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร อย่างน้อย 1 กิจกรรม  
3.2 เชิงคุณภาพ  
3.2.1 นักเรียนร่วมทำกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี รักษาดินแดน สาธารณประโยชน์ 

อย่างน้อย 1 ครั้ง 1 กิจกรรม  
3.2.1 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี รักษาดินแดน สาธารณประโยชน์ 

อย่างน้อย 1 ครั้ง 1 กิจกรรม มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับดี 
 
๔. วิธีดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 
เข้าค่ายลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่และ
เนตรนารี 
ระดับชั้น
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    1.1 ประชุมวางแผนจัดทำ
โครงการ และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
    1.2 ขออนุมัติโครงการและปี
การศึกษา ประสานงานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อขอความร่วมมือในการ
ดำเนินโครงการ 
    1.3 วางแผนการดำเนินงานโดย
ประสานวิทยากร หรือสถานที่ในการ
เข้าค่าย กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  

ตลอดปี
การศึกษา 
๒๕๖๔ 

นายมนัส   
อ่อนสำลี  

คณะครูและ 
บุคลากรทุกคน 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
เนตรนารีในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น   
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
  2.1 จัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ 
เนตรนารี     
2.2 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
  3.1 นิเทศผลการดำเนินงานและให้
ข้อเสนอแนะ 
   3.2  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม
และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 
 4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
      วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะ 
ในการวางแผนเพ่ือดำเนินโครงการ
ครั้งต่อไป 
 

กิจกรรมที่ 2 
การเข้าค่าย
ลูกเสือวิสามัญ
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
 
 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    1.1 ประชุมวางแผนจัดทำ
โครงการ และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
    1.2 ขออนุมัติโครงการและปี
การศึกษา ประสานงานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อขอความร่วมมือในการ
ดำเนินโครงการ 
    1.3 วางแผนการดำเนินงานโดย
ประสานวิทยากร หรือสถานที่ในการ
เข้าค่าย กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
  2.1 จัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ
วิสามัญ  
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 

ตลอดปี
การศึกษา 
๒๕๖๔ 

นายปกรณ์สิทธิ์   
อุ่นทรัพย์ 

คณะครูและ 
บุคลากรทุกคน 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
  3.1 นิเทศผลการดำเนินงานและให้
ข้อเสนอแนะ 
   3.2  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม
และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 
4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
      วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผนเพ่ือ
ดำเนินโครงการครั้งต่อไป 
 

กิจกรรมที่ 3 
การเข้าค่ายและ
ฝึกอบรมรักษา
ดินแดน 
 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    1.1 ประชุมวางแผนจัดทำ
โครงการ และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
    1.2 ขออนุมัติโครงการและปี
การศึกษา ประสานงานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อขอความร่วมมือในการ
ดำเนินโครงการ 
    1.3 วางแผนการดำเนินงานโดย
ประสานวิทยากร หรือสถานที่ในการ
เข้าค่ายฝึกอบรม รักษาดินแดน ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
  2.1 จัดกิจกรรมการเข้าค่าย
ฝึกอบรมรักษาดินแดน  
   2.2 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
  3.1 นิเทศผลการดำเนินงานและให้
ข้อเสนอแนะ 
   3.2  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม
และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 
 4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
      วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะ 

ตลอดปี
การศึกษา 
๒๕๖๔ 

นางสาวศศิร์ภร  
เกาะแก้ว 

คณะครูและ 
บุคลากรทุกคน 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ในการวางแผนเพ่ือดำเนินโครงการ
ครั้งต่อไป 
 

กิจกรรมที่ 4 
การทำกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    1.1 ประชุมวางแผนจัดทำ
โครงการ และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
    1.2 ขออนุมัติโครงการและปี
การศึกษา ประสานงานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพ่ือขอความร่วมมือในการ
ดำเนินโครงการ 
    1.3 วางแผนการดำเนินงานโดย
ประสานวิทยากร หรือสถานที่ในการ
จัดทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
ของนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตอนต้นและตอนปลาย   
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
  2.1 จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
   2.2 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
  3.1 นิเทศผลการดำเนินงานและให้
ข้อเสนอแนะ 
   3.2  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม
และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 
 4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
      วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะ 
ในการวางแผนเพ่ือดำเนินโครงการ
ครั้งต่อไป 
 

ตลอดปี
การศึกษา 
๒๕๖๔ 

นางษิชนาก์  
สว่างพ้ืน 

คณะครูและ 
บุคลากรทุกคน 

 
 
๕. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ปีการศึกษา 2564 
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๖. ปีการศึกษา จำนวน 51,120 (ห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................) 

 
๗. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา  
 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายปกรณ์สิทธิ์ อุ่นทรัพย์  
 
๙. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  

9.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
9.2 วิทยากรที่มีความรู้หรือจัดกิจกรรม 

 
๑๐. วิธีการวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
1.  การเข้าร่วมกิจกรรม แบบบันทึกการเข้าร่วม

กิจกรรม 
นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรม 

2. นักเรียนร่วมกิจกรรม 
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตร
นารี ลูกเสือวิสามัญ รักษา
ดินแดน สาธารณประโยชน์ 

แบบประเมิน นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน 
การทำกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 

3.  ความรู้และทักษะ ใน
การทำกิจกรรมการเข้าค่าย
ตามกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 

แบบประเมินความรู้ 
และทักษะ  

นักเรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน
ตามกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร ร้อย
ละ 80 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

4.  ความพึงพอใจ แบบสอบถามความ 
พึงพอใจ 

นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมในระดับดี 

 
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1. นักเรียนมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร อันได้แก่ลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ เนตรนารี  ลูกเสือวิสามัญ รักษาดินแดน และสาธารณประโยชน์  ซึ่งสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ให้เกิดกับโรงเรียน บ้าน หรือชุมชนของตนเองได้  
 11.2. นักเรียนร่วมทำกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี ลูกเสือวิสามัญ รักษา
ดินแดน สาธารณประโยชน์  โดยเข้าค่ายฝึกอบรม หรือทำกิจกรรมอย่างน้อย 1 กิจกรรม   

11.3 นักเรียนเป็นบุคคลที่มีจิตสำนึกในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในลักษณะ
ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของสังคมหรือชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่  
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12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
          นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  

อาจไม่ครบร้อยละ 100 
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง  

แก้ไขโดยจัดกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์เพิ่มเติมทดแทนให้ในภายหลัง  
  
 
 
 
     ลงชื่อ   ผู้เสนอโครงการ 

(นายปกรณ์สิทธิ์ อุ่นทรัพย์) 
        ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
 

 
ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายณัชพล กาฬภักดี) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
ลงชื่อ   ผู้ตรวจโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน  
 

 
ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร ลูกเสือ เนตรนารี รักษาดินแดนและสาธารณประโยชน์ 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จำนวน 50,120 บาท 
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................) 

           รวมทั้งสิ้นจำนวน จำนวน 50,120 บาท (ห้าหม่ืนหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
 
รายละเอียดการใช้จ่ายปีการศึกษา  ทุกรายการถัวจ่าย  
 
 

ที ่ รายการ จำนวน  
(หน่วย) 

หน่วยละ  
(บาท) 

เป็นเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 

 กิจกรรมที่ 1 เข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และ
เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
(24,200 บาท) 

    

1 อาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม 2 มื้อ  

210 70 14,700  

2 เล่มเอกสารประกอบการทำกิจกรรม 210 10 6300  
3 วัสดุและอุปกรณ์จัดกิจกรรมและจัดสถานที่   3200  
 กิจกรรมที่ 2 การเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (23,400บาท) 
    

4 อาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม 2 มื้อ (2 วัน) 

140 70 19,600  

5 เล่มเอกสารประกอบการทำกิจกรรม 140 20 2,800  
6 วัสดุและอุปกรณ์จัดกิจกรรมและ 

จัดสถานที่ 
  1,000  

 กิจกรรมที่ 3 การเข้าค่ายและฝึกอบรมรักษา
ดินแดน (2,520 บาท) 

    

7 อาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม 2 มื้อ 

30 70 2,100  

8 เล่มเอกสารประกอบการทำกิจกรรม 30 10 300  
9 วัสดุและอุปกรณ์จัดกิจกรรม   120  
 กิจกรรมที่ 4 การทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ - - - - 

รวม 50,120 
รวมทั้งสิ้นจำนวน จำนวน 50,120 บาท (ห้าหม่ืนหนึ่งร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) 
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11.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรคณิตศาสตร ์
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 

     ศักยภาพคน 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที ่๓ ผู้เรียนมีผลิตผล 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปนดา  เพ็งรักษ์   และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

      ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน ๗,๐๐๐ บาท  (เจด็พันบาทถ้วน)  

 
๑. หลักการและเหตุผล 

          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้กำหนดให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ จัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง บูรณาการควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม เปิดโอกาส  
ให้นักเรียนทุกคนได้เรียน 
รู้วิชาคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมได้ตลอดชีวิตและตามศักยภาพ เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถทางคณิตศาสตร์เพียงพอที่จะสามารถนำความรู้ ทักษะและกระบวนการ ทาง
คณิตศาสตร์ที่จำเป็นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น การฝึกทักษะกระบวนการคิดคำนวณเลขได้ 
คล่องแคล่ว รวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ นับว่ามีความสำคัญเพราะในชีวิตประจำวันของมนุษย์ต้อง
ประสบกับปัญหาต่างๆ มากมาย มนุษย์จึงต้องมีความรู้ความสามารถในการคิดคำนวณ ซึ่งเป็น
ความสามารถ พ้ืนฐานของมนุษย์ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โรงเรียนบ่อกรุ
วิทยาเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงต้อง
เน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก กล่าวคือ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้า
ทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อชุมชน 
          มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้เรียน โดยฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการคิด และกระบวนการคิดทาง
คณิตศาสตร์ คำนวณเลขได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว รวมทั้งฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์    
คิดอย่างเป็นระบบ และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล จัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ในสนามสอบ
อ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริมทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง กระตือรือร้น พัฒนาตนเองและมี
ประสบการณ ์เพ่ือเป็น พ้ืนฐานในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
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๒.วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สื่ออุปกรณ์การเรียน และวัสดุฝึกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  

      ๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนได้รับการฝึกทักษะกระบวนการคิด และมีเทคนิคการคิดเลขได้อย่าง
 รวดเร็ว ถูกต้อง  

๒.๓ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างเป็น
ระบบและแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล  
๒.๔ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข สามารถพัฒนางาน และ
ภูมิใจ  
ในผลงานของตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
๒.๕ เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถนำความรู้และเทคนิคการคิดเลขเร็ว แบบเวทคณิตไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

  ๓.เป้าหมาย 
          ๓.๑  เชิงปริมาณ  
                ๓.๑.๑ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สื่อการเรียนการสอนและวัสดุฝึกท่ีส่งเสริม
ตอบสนองความสนใจ ความสามารถทางคณิตศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน  
                ๓.๑.๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ร้อยละ ๗๐ มีทักษะกระบวนการคิด และมี
เทคนิคการคิดเลขได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง  
                   ๓.๑.๓ นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑-๖  ได้เข้าแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ในสนาม
สอบอ่ืนๆ เช่น สสวท.,โรงเรียนบ่อกรุวิทยาในงานวิทยาศาสตร์, ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ                   
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
                    ๓.๒.๑ นักเรยีนมีความสามารถในการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
อย่างเป็นระบบ และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล  
               ๓.๒.๒ นักเรียนนกัเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์                   
 
  ๔.  วิธีการดำเนินการ 
 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ปีการศึกษา 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมการ
พัฒนาและ
ส่งเสริมทักษะ
กระบวนการคิด
ทางคณิตศาสตร์ 
 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
1.1 ประชุมวางแผนจัดทำ 
โครงการ 
1.2 ขออนุมัติกิจกรรมและปี
การศึกษา  
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 

ตลอดปี
การศึกษา 
2564 

7,000 น.ส.ปนดา 
เพ็งรักษ์ 

 



 

86 | โ ร ง เ รี ย น บ่ อ ก รุ วิ ท ย า  
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ปีการศึกษา 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 

2.1 จัดเตรียมประสานงาน
วิทยากร และจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดทำกิจกรรม 
2.2 จัดกิจกรรม  
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
3.1 นิเทศผลการดำเนินงาน
และให้ข้อเสนอแนะ 
3.2 สรุปผลสำเร็จของ
กิจกรรมและจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
(Action) 
  วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผน
เพ่ือดำเนินโครงการครั้งต่อไป 

 
๕. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ  ปีการศึกษา 2564  
 
๖. ปีการศึกษา  จำนวน ๗,๐๐๐ บาท  (เจ็ดพันบาทถ้วน) 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................) 
 

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา และแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวปนดา  เพ็งรักษ์  
 
๙. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  

๙.๑ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๙.๒ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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๑๐. วิธีการวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือวัดผลและประเมินผล  วิธีวัดและประเมินผล  
๑. มีสื่อการเรียนการสอนและวัสดุฝึก
ทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็น และ
หลากหลาย เพียงพอต่อความต้องการ
ตามหลักสูตร  
๒. นักเรียนทุกคนได้รับการฝึกทักษะ
กระบวนการคิดและมีเทคนิคการคิด
เลขได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง  
๓. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ  
และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล  
๔. นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข สามารถพัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง มีเจตคติที่
ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์  
๕. ครูผู้สอนสามารถนำความรู้และ
เทคนิคการคิดเลขเร็ว แบบเวทคณิต
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียน  
การสอน 

-แบบสำรวจรายการสื่อ วัสดุฝึก 
 
  
- แบบฝึกทักษะคิดเลขเร็ว  
แบบเวทคณิต  
 
 
- แบบทดสอบ  
 
 
- แบบสัมภาษณ์  
- แบบประเมิน  
 
-แบบนิเทศการสอน  

- สำรวจ  
 
 
- ตรวจผลงาน  
 
 
-ทดสอบ  
-สัมภาษณ์  
 
 
- ประเมิน  
 
 
-นิเทศการสอน  

 

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๑.๑ นักเรียนมีทักษะการค้นคว้า ความริเริ ่มสร้างสรรค์ และใช้ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดีข้ึน  
         ๑๑.๒ นักเรียนนำความรู้และประสบการณ์เรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ไปปรับใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ 
ในการเรียนรู้ได้ถูกต้องเหมาะสม  
 ๑๑.๓ นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้กิจกรรมเรียน
ต่างๆ 
 
๑๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    ๑๒.๑ ปัจจัยความเสี่ยง  
          วิทยากรที่เชิญมา จำนวน ๑ คน อาจไม่ค่อยเพียงพอต่อการจัดอบรมในขั้นตอนการ
แบ่งกลุ่ม เนื่องจากอบรมนักเรียนทั้งโรงเรียน จำนวน ๔๐๐ คน  
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    ๑๒.๒ แนวทางบริหารความเสี่ยง 
                 จะมีการจัดสรร คณะครูเข้าร่วมเป็นวิทยากรและเป็นผู้ช่วยวิทยากร เพ่ือให้เพียงพอต่อ
การดูแลให้ความรู้นักเรียนในแต่ละกลุ่ม   
 
 
    ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ 

    (นางสาวปนดา  เพ็งรักษ์) 
                                               หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
. 
 

ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายณัชพล  กาฬภักดี) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ   ผู้ตรวจโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
หัวหน้างานแผนงานและนโยบาย 

 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

89 | โ ร ง เ รี ย น บ่ อ ก รุ วิ ท ย า  
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรคณิตศาสตร์ 

            กลุ่มบริหารงานวิชาการ    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว จำนวน ๗,๐๐๐ บาท   
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................) 

รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗,๐๐๐ บาท   (เจ็ดพันบาทถ้วน) 
            รายละเอียดการใช้จ่ายปีการศึกษา   ทุกรายการถัวจ่าย  
 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

จำนวน
(หน่วย) 

หน่วยละ 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

  
๑ กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่สนใจและสามารถ 

ทางคณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ 
- วัสดุที่ใช้ฝึกและใช้ทำโครงงาน 
- เอกสารถ่ายเข้าเล่ม 
- เอกสารอ่ืนๆ เช่น ค่าจัดทำป้าย เป็น

ต้น 
- วัสดุฝึกการต่อสมการคณิต(เอแม็ท) 
- วัสดุ ฝึก ซูโดกุ 
- จัดซื้อโปรแกรม GSP ของ สสวท. 

 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 

๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๘๐๐ 

 
 
 

๘๐๐ 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

 
๑,๘๐๐ 

๒ กิจกรรมทำแบบฝึกทักษะคิดเลขเร็ว ค่า 
วัสดุ  อุปกรณ์  

- กระดาษ A๔ 
- กระดาษเข้าเล่มทำปก 
- เครื่องและอุปกรณ์ทำเล่ม 
- ค่าหมึกสำหรับพิมพ์เอกสาร 

   
๒๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๒๐๐ 

๓ กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะ 
ทางคณิตในสนามสอบ 

- ค่าวัสดุ ค่าน้ำมันรถ 
- เบี้ยเลี้ยงนักเรียน และผู้ควบคุมดูแล 

    
๕๐๐ 

 
๙๐๐ 
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ที ่

 
กิจกรรม 

จำนวน
(หน่วย) 

หน่วยละ 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

๔ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค  
คิดเลขเร็ว คิดเลขเร็วแบบเวทคณิต 

- ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ค่าอาหารครูและวิทยากร 
- ( ๖คน x ๕๐ บาท ) 
- ค่าอาหารว่างครูและวิทยากร 
- ( ๖คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ) 
- ค่าป้ายไวนิลขนาด ๒.๕x๓ ตารางเมตร 

(๑๒๐บาท/ตารางเมตร) 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

 
 

๑คน 
 
 
 
 

๑แผ่น 
 
 

 

 

๑วัน 

 
 

๖๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๔๕๐ 

๑๕๐ 

 รวม ๗,๐๐๐ 
 รวมทั้งสิน    ๗,๐๐๐  บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) 
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12.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 

     ศักยภาพคน 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที ่3 ผู้เรียนมีผลิตผล 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ      
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

      ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     ปีการศึกษา 2564 
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน 40,000 บาท  (สี่หมื่นบาทถ้วน)  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 กำหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” และ
การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพนั้น นอกจากผู้เรียนต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามแล้ว
นั้น ความรู้ ก็คือสิ่งที่สถานศึกษาต้องตระหนักและให้ความสำคัญในการช่วยพัฒนาศักยภาพในการ
เรียนรู้ มีพัฒนาการความก้าวหน้าทางระดับสติปัญญา ประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้ให้ความสำคัญต่อ
การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ในกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
วิชาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้
อย่างมีความสุข  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดการเรียนรู้ด้วยโครงการส่งเสริม
ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ 
สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีทักษะชีวิต มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถ
นำความรู้และประสบการเรียนรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และสามารถแก้ปัญหาที่
อาจเกิดข้ึนกับตนเอง โรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติต่อไป 
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๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อส่งเสริมทักษะการค้นคว้า ความริเริ่มสร้างสรรค์ และใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  
 2.2  เพื ่อพัฒนาการเร ียนรู ้และเสริมสร้างประสบการเรียนรู ้ให ้ก ับนักเร ียนในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มากยิ่งขึ้น 
 2.3  เพิ่มส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผ่านการเรียนรู้กิจกรรมเรียนต่าง ๆ  
 2.4  เพ่ือให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้ทำงานเป็นหมู่คณะ  
 
๓. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ   

3.1.1.  นักเรียนมีทักษะการค้นคว้าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 80 

3.1.2.  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 80 

 3.2  เชิงคุณภาพ   
3.2.1.  นักเรียนสามารถนำความรู้ ประสบการณ์และทักษะที่ได้จากการเรียนรู้ทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3.2.2.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผา่น

การเรียนรู้กิจกรรมเรียนต่าง ๆ  
 
๔. วิธีดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ปีการศึกษา 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการ
หนูน้อยคัดแยก
ขยะและนำไป
สร้างมูลค่า 
(Zero waste)  
 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
1.1 ประชุมวางแผนจัดทำ 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
หนูน้อยคัดแยกขยะและนำไป
สร้างมูลค่า(Zero waste)  
1.2 ขออนุมัติกิจกรรมและปี
การศึกษา  
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 จัดเตรียมประสานงาน
วิทยากร และจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดทำกิจกรรม

ตลอดปี
การศึกษา
๒๕64 

20,000 น.ส.เบ็ญจมาศ 
รุ่งโรจน์ธีระ 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ปีการศึกษา 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

อบรมเชิงปฏิบัติการหนูน้อยคัด
แยกขยะและนำไปสร้างมูลค่า
(Zero waste)  
2.2 จัดกิจกรรมอบรม 
เชิงปฏิบัติการหนูน้อยคัดแยก
ขยะและนำไปสร้างมูลค่า 
(Zero waste)  
ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น  
2.3 จัดกิจกรรมต่อยอดการ
เรียนรู้ โดยให้นักเรียนที่มีความ
สนใจ/มีความสามารถจัดทำ
คลิปวีดีโอเกี่ยวกับการประดิษฐ์
ผลงานจากขยะ/ของเหลือใช้ ที่
นักเรียนได้ประดิษฐ์ (2-3 คน/
กลุม่) และส่งผลงานเข้า
ประกวด ในระดับ ม.ต้น และ 
ม.ปลาย 
2.4 ตัดสินผลการประกวดการ
ทำคลิปวีดีโอและเผยแพร่ผล
ของของนักเรียนทางช่องทาง
ออนไลน์ คือ  
เวปไซต์และเฟสบุ๊คของ
โรงเรียน  
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
3.1 นิเทศผลการดำเนินงาน
และให้ข้อเสนอแนะ 
3.2 สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม
และจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผน
เพ่ือดำเนินโครงการครั้งต่อไป 



 

94 | โ ร ง เ รี ย น บ่ อ ก รุ วิ ท ย า  
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ปีการศึกษา 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 
 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
1.1 ประชุมวางแผนจัดทำ
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
1.2 ขออนุมัติกิจกรรมและปี
การศึกษา  
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 จัดเตรียมการดำเนินการ
จัดกิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.2 จัดกิจกรรมแสดงผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระดับชั้น ม.ปลาย   
2.3 จัดกิจกรรมแข่งวาดภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย 
2.4 จัดกิจกรรมแข่งขันตอบ
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย 
2.5 จัดกิจกรรมการแข่งขัน
ประกวดการประดิษฐ์ชุดรี
ไซเคิล 
ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย 
2.6 จัดกิจกรรมการแข่งขัน 
จรวจขวดน้ำ ระดับ ม.ต้น และ 
ม.ปลาย 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
3.1 นิเทศผลการดำเนินงาน
และให้ข้อเสนอแนะ 
3.2  สรุปผลสำเร็จของ
กิจกรรมและจัดทำรายงานผล
การดำเนินงาน 

ตลอดปี
การศึกษา 
๒๕64 

13,000 น.ส.ณัฐธิดา 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ปีการศึกษา 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผน
เพ่ือดำเนินโครงการครั้งต่อไป 

กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมแสดง 
ผลงานการ
ค้นคว้าอิสระ
ทาง
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
(IS Fair)  
 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
 1.1 ประชุมวางแผนจัดทำ 
กิจกรรมแสดงผลงานการ
ค้นคว้าอิสระทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ 
1.2 ขออนุมัติกิจกรรมและปี
การศึกษา ประสานงาน 
1.3 วางแผนการดำเนิน
กิจกรรม 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 จัดกิจกรรมแสดงผลงาน
การค้นคว้าอิสระทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของนักเรียนชั้น ม.2 และ  
ม.5 และให้นักเรียนทุก
ระดับชั้นได้เข้าร่วมชมการ
แสดงผลงาน เพ่ือเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพ่ิม
ทักษะการเรียนรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น  
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
3.1 นิเทศผลการดำเนินงาน
และให้ข้อเสนอแนะ 
3.2 สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม
และจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 

ตลอดปี
การศึกษา
๒๕64 

7,000 น.ส.อรอุมา 
นิ่งกลาง 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ปีการศึกษา 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

  วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผน
เพ่ือดำเนินกิจกรรมครั้งต่อไป 

 
๕. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ปีการศึกษา ๒๕64 
 
๖. ปีการศึกษา  จำนวน 40,๐๐๐ บาท  (สี่หมื่นบาทถ้วน) 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................) 
 

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา และแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ  
 
๙. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  

9.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
9.2 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกคน 

 
๑๐. วิธีการวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
๑.  นักเรียนนำทักษะการ
เรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 

แบบสังเกต อยู่ในเกณฑ์ระดับดี  

๒.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

แบบประเมิน อยู่ในเกณฑ์ระดับดี  

3.  การเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้เรียนร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรม 

4.  ความพึงพอใจ แบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้เรียนมีความพึงพอใจร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป 
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๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1  นักเรียนมีทักษะการค้นคว้า ความริเริ่มสร้างสรรค์ และใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดีข้ึน  
 11.2  นักเรียนนำความรู้และประสบการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปปรับใช้
แก้ปัญหาต่าง ๆ ในการเรียนรู้ได้ถูกต้องเหมาะสม  
 11.3  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านการเรียนรู้
กิจกรรมเรียนต่าง ๆ 
 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
          วิทยากรที่เชิญมา จำนวน 2 คน อาจไม่ค่อยเพียงพอต่อการจัดอบรมในขั้นตอนการ
แบ่งกลุ่ม เนื่องจากอบรมนักเรียนทั้งโรงเรียน จำนวน 400 คน  
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
                 จะมีการจัดสรร คณะครูเข้าร่วมเป็นวิทยากรและเป็นผู้ช่วยวิทยากร เพ่ือให้เพียงพอต่อ
การดูแลให้ความรู้นักเรียนในแต่ละกลุ่ม   
 
 
    ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

. 
 

ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายณัชพล  กาฬภักดี) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ   ผู้ตรวจโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
หัวหน้างานแผนงานและนโยบาย 

 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จำนวน 40,๐๐๐ บาท    
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................) 
 

รวมทั้งสิ้น จำนวน 40,000 บาท   (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
 
รายละเอียดการใช้จ่ายปีการศึกษา  ทุกรายการถัวจ่าย  
 

ที ่ รายการ จำนวน  
(หน่วย) 

หน่วยละ  
(บาท) 

เป็นเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 

 กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหนูน้อยคัด
แยกขยะและนำไปสร้างมูลค่า 
(Zero waste) (30,000 บาท) 

    

1 ค่าจ้างวิทยากร 2 คน (3,000 บาท/คน) 5 600 6,000  
2 อาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง

เครื่องดื่ม 2 มื้อ  
400 70 28,000  

3 เล่มเอกสารประกอบการทำกิจกรรม 400 10 4,000  
4 วัสดุและอุปกรณ์จัดกิจกรรมและ 

จัดสถานที่ 
  2,000  

 กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี (23,000 บาท) 

    

5 อาหารว่างและเครื่องดื่ม  400 25 8,000  
6 วัสดุและอุปกรณ์จัดทำโครงงาน/

สิ่งประดิษฐ์/บอร์ดวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

  4,000  

7 วัสดุและอุปกรณ์จัดสถานที่   2,100  
8 ป้ายไวนิล ขนาด 2.5 x 3 ตร.ม. 

(120 บาท/ตร.ม.)  
1 900 900  

9 เล่มเอกสารประกอบการทำกิจกรรม 400 20 8,000  
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รายละเอียดการใช้จ่ายปีการศึกษา  ทุกรายการถัวจ่าย  
ที ่ รายการ จำนวน  

(หน่วย) 
หน่วยละ  
(บาท) 

เป็นเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 

 กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมแสดงผลงานการค้นคว้าอิสระ 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(IS Fair)  (7,000 บาท) 

    

10 วัสดุและอุปกรณ์จัดสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

  1,500  

11 ป้ายไวนิล ขนาด 1.5 x 3 ตร.ม. 
(120 บาท/ตร.ม.) 

1 540 540  

 เล่มเอกสารประกอบการทำกิจกรรม 400 10 4,000  
12 วัสดุและอุปกรณ์จัดสถานที่   960  

                               รวม 60,000  
รวมทั้งสิ้น  60,000  บาท             (หกหม่ืนบาทถ้วน) 
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13.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรอังกฤษ 
สอดคล้องกับนโยบาย ศธ.   นโยบายที่ 1, 2, 4 และ 9 
สอดคล้องกับจุดเน้น สพฐ   จุดเน้นที่ 1  ตัวชี้วัดที่ 1-4 
     จุดเน้นที่ 2  ตัวชี้วัดที่ 1  
     จุดเน้นที่ 5  ตัวชี้วัดที่ 1  
สอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียน มาตรฐานที่ 1  ตัวชี้วัดที่ 1.1 และ 1.2 
     มาตรฐานที่ 3  ตัวชี้วัดที่ 3.1 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1, 2 และ 4 จุดเน้น 1, 2 และ 3 
สนองนโยบายขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษา  ด้านที่ 1 องค์ประกอบที่ 2  

      ตัวชี้วัดที่ 2.1-2.4 
      ด้านที่ 2 องค์ประกอบที่ 2  
      ตัวชี้วัดที่ 2.1-2.4 

ตรงกับข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสาม ข้อที่ 1  ด้านผลการจัดการศึกษา  
       ข้อที่ 3  ด้านการจัดการเรียนการสอน 

   ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ฝ่ายผิดชอบโครงการ   กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวศศิร์ภร เกาะแก้ว  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 
ปีการศึกษาดำเนินการ 2,000 บาท 
............................................................................................................................. ................................... 

1. หลักการและเหตุผล 
          ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้
เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและ
เป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถ่ายทอด
ความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์   มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน ในการใช้
ภาษา  รวมทั้งเจตคติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาภาษาต่างประเทศ แนวทางการประกอบอาชีพและ
การศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ กลุ่มสาระฯเห็นสมควรจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านภาษา
ของนักเรียนตามความเหมาะสมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนตลอดระยะเวลาที่ได้จัดการเรียน
การสอน รวมถึงอำนวยความสะดวกเรื่องวัสดุปกรณ์ในการเรียนกรสอนตามสมควร 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
     1. เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถของตนเองด้านภาษา 
      2.เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ 
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      3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างรวดเร็วและน่าใจต่อการเรียน 

3.กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย-นักเรียนโรงเรียนบ่อกรุวิทยาทุกคน  

 3.1 เป้าหมายโครงการ นักเรียนได้แสดงออกความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษและมี
อุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านการเข้าถึงข้อมูล 
 3.2 ผลลัพธ์  นักเรียนมีความรู้และรู้จักการแสวงหาข้อมูลใหม่ๆในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 3.3 ผลกระทบ  - เชิงบวก    นักเรียนให้ความสนใจในการศึกษาและทำกิจกรรมต่างๆที่
ตนเองสนใจ  
                      - เชิงลบ             - 

4. สถานที่ดำเนินงาน - โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

5.ระยะเวลาดำเนินการ - จัดกิจกรรมในวันที่ พฤษภาคม-มกราคม 2564  

6.ผู้รับผิดชอบโครงการ -กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  

7.ปีการศึกษาแหล่งที่มา ใช้ปีการศึกษาที่ได้รับจัดสรรปีการศึกษา 2564 

8. การดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมของ
โครงการ 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา 
(วัน เดือน ปี) 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ/กิจกรรม 

1. ประชุมวางแผน
การจัดกิจกรรม 

จัดประชุม กำหนด
แผนงานการทำงาน 

ตลอดปี
การศึกษา 
2564 

มีแผนงาน โครงการเสนอขอ
อนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน 

2. นำเสนอโครงการ
พิจารณา 
ตรวจสอบ อนุมัติ
โครงการ 

-เสนอโครงการเพ่ือ
พิจารณา ตรวจสอบ 
อนุมัติตามลำดับ ดังนี้ 
*หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
 *ผู้อำนวยการ
โรงเรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 
2564 

-มีโครงการนำเสนอ 
-โครงการได้รับการพิจารณา 
ตรวจสอบ อนุมัติ 

3. ดำเนินกิจกรรม -ซักซ้อมการแสดง
ของนักเรียน 
-กิจกรรมวิชาการ 
-จัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ 

ตลอดปี
การศึกษา 
2564 

-มีการแสดงของนักเรียน
ต่างๆ 
แข่งขันวิชาการแขนงต่างๆ 
 

4. ติดตามและ
ประเมินผล
กิจกรรม 

แบบสอบถาม ตลอดปี
การศึกษา 
2564 

รายงานสรุปผลการจัด
กิจกรรม 
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9. ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด ( - ) 

10. การประเมินผลโครงการ 
 ประเมินจาการสังเกตและสอบถาม 
 
 
 

          ลงชื่อ    ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวศศิร์ภร  เกาะแก้ว) 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
  

  ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายณัชพล  กาฬภักดี) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

      
                

ลงชื่อ               ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                 (นายวรรณดน  สขุาทิพยพันธุ์) 
                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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ประมาณการรายจ่าย 

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรอังกฤษ 
ปีการศึกษาเรียนฟรี   
งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา จำนวน ๒,๐๐๐ บาท  (สองพันบาทถ้วน) 
งบอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน  งบอ่ืนๆ(ระบุ .....................) 

รวมจำนวน ๒,๐๐๐ บาท  (สองพันบาทถ้วน) 


รายละเอียดการใช้เงินประมาณ ทุกรายการถัวจ่าย 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้จ่าย จำนวน ราคาต่อหน่วย รวม 

-กิจกรรมยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

วัสดุสำนักงาน - - ๒,๐๐๐ บาท 

รวมจำนวน ๒,๐๐๐ บาท  (สองพันบาทถ้วน) ๒,๐๐๐ 
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14.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
        การบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที่ 3 ผูเ้รียนมีผลิตผล 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายก้องภพ  ธัญญเจริญ 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ................................................. 

    ใหม่ ()เพ่ือส่งเสริม ()เพ่ือพัฒนา (  )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     ปีการศึกษา 2564 
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน ๗,๐๐๐ บาท 
………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามแนวนโยบายของสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ตลอดจนมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพพัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที ่สมบูรณ์ เป็นบุคคลที่มีคุณภาพและมีความ
สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและความรู้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจึงพัฒนาคุณภาพเพื่อเด็กไทยยุคใหม่ จึงได้จัด
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาขึ ้นในปี
การศึกษา 2564 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาให้
สูงขึ้น โดยการใช้สื่อ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ ให้เพียงพอต่อนักเรียนในการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนา
นักเรียนที่มีความเป็นเลิศทั้งทางด้านวิชาการและการกีฬา ให้ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ
ต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ และสร้างชื่อเสียงให้ตนเองและ โรงเรียน 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาเฉลี่ยตาม
เกณฑ์  

2.๒. เพื่อสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีให้กับนักเรียน  
2.๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจตาม

จุดประสงค์ด้านวิชาการ ตามหลักสูตร การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
2.๔ เพ่ือสร้างนักเรียนเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ทั้งด้าน

วิชาการและด้านการกีฬา  
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๓. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

1. นักเรียนของโรงเรียนบ่อกรุวิทยาทุกคนที่เรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
2. นักเรียนทุกคนที่เป็นตัวแทนไปเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆทั้งด้านวิชาการ 
    และกีฬา  

3.2 ด้านคุณภาพ 
  1. นักเรียนร้อยละ 95 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในกลุ่มสาระสุขศึกษาและ 

    พลศึกษาเฉลี่ยตามเกณฑ์  
2. นักเรียนทุกคนที่เป็นตัวแทนไปเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ สามารถพัฒนา     
    ทักษะได้สูงขึ้นและสร้างผลงาน ได้เป็นที่น่าพอใจ 

 
๔. วิธีการดำเนินโครงการ 
 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่  
ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
นักเรียนด้าน
วิชาการและ
การแข่งขันกีฬา 

๑. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    ประชุมวางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
๒. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 เตรียมนักเรียนที่มีความสามารถทั้งด้าน
วิชาการและด้านกีฬา  
2.๒ เชิญวิทยากรให้ความรู้ในด้านกีฬา และการ
แข่งขันด้านวิชาการ 
๒.3. ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ
ต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุญาตให้ส่งแข่งขัน  
๓. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
ประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียน  
๔. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
นำผลการประเมินมาปรับปรุง เพื่อพัฒนาต่อไป 

ตลอดปี
การศึกษา 
2564 

นายก้องภพ 
ธัญญเจริญ 

 
 

 

 
5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 
 
6. ปีการศึกษา จำนวน ๗,๐๐๐ บาท  (เจ็ดพันบาทถ้วน) 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) 
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7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายก้องภพ ธัญญเจริญ 
 
9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  

9.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
9.2 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
10. วิธีการวัดและประเมินผล  
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
นักเรียนมีพัฒนาศักยภาพด้าน
วิชาการและการแข่งขันกีฬาดี
ขึ้น 

แบบสังเกตและแบบประเมิน
ความพึงพอใจ  
 

มีนักเรียนเป็นตัวแทนของ
โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ
และด้านการกีฬาสามารถ
พัฒนา ทักษะได้สูงขึ้น 
๒.นักเรียนมีความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐  

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาเฉลี่ย 
        ตามเกณฑ์  
๑๑.๒. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  
๑๑.๓. นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจตามจุดประสงค์ 
         ด้านวิชาการ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
๑๑.๔. นักเรียนเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ  
         ทั้งด้านวิชาการและด้านการกีฬาสามารถพัฒนา ทักษะได้สูงขึ้น 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
          12.1.1 นักเรียงบางคนไม่มีทักษะหรือความรู้ 
  12.1.2 นักเรียนมีโรคประจำตัว 
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
          12.2.1 คัดกรองนักเรียนที่มีทักษะและความรู้ 
          12.2.2 ให้นักเรียนที่มีโรคประจำตัวฟังการอบรม แต่ไม่ต้องออกกำลังกาย 
 
 



 

107 | โ ร ง เ รี ย น บ่ อ ก รุ วิ ท ย า  
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

 
 

 
    ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ 

  (นายก้องภพ ธัญญเจริญ) 
                                              ครู  วิทยฐานะชำนาญการ 

 
 
 
ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นายณัชพล กาฬภักดี) 

                                                  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
 

ลงชื่อ   ผู้ตรวจโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน  

 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน ๗,๐๐๐ บาท   
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จำนวน ................. บาท   
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) จำนวน ................. บาท   
 
                    รวมทั้งสิ้น           จำนวน ๗,๐๐๐    บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)                         
  
รายละเอียดการใช้จ่ายปีการศึกษา ทุกรายการถัวจ่าย  
 

ที ่ รายการ จำนวน  
(หน่วย) 

หน่วยละ  
(บาท) 

เป็นเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 

 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการและการ
แข่งขันกีฬา 

    

1 ค่าวิทยากรอบรมเรื่องกีฬาและวิชาการ
ต่างๆ 
 

๓ ๑,๔๐๐ ๔,๒๐๐ 
 

 

2 ค่าอาหาร 1 มื้อ และอาหารว่าง  
๒ มื้อ 
 

๔๐๐ ๗๐ ๒,๘๐๐  

                                รวม ๗,๐๐๐  
รวมทั้งสิ้น จำนวน  ๗,๐๐๐   บาท  (เจ็ดพันบาทถ้วน) 
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15.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง  
                                   ศักยภาพคน 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา  
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ  เป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนมีผลิตผล 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัยวัฒน์  ภูผา  
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     ต่อเนื่อง จาก โครงการปีการศึกษา 2563 

     (  )เพ่ือส่งเสริม (  )เพ่ือพัฒนา (  )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน    ปีการศึกษา 2564   
ปีการศึกษาดำเนินการ    จำนวน   7,000  บาท  
………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีสาระสำคัญที่เน้นการปฏิรูปการศึกษา 
โดยเฉพาะ การปฏิรูประบบการเรียนการสอน ครูต้องเป็นผู้ทันต่อเหตุการณ์ แสวงหาความรู้ข้อค้นพบ
นำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเอง และมาตรา 24(5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้สอน
สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมสื่อการเรียนการสอนและอำนวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้และมีความรู้  โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มพูนศักยภาพของผู้สอนและผู้เรียน 
นำไปสู่การพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จัก
รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนา
สังคมให้มีคุณภาพ  การมีสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่  การมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความมั่นคงในชีวิต  และ
มีความสุข   
  จากเหตุผลดังกล่าวกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจึงต้องการพัฒนาส่งเสริม
คุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมมีจิต
สาธารณะ บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสาธารณสถาน  
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน 
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 2.2 เพ่ือจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศด้านวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีจิตสำนึกรู้และรักษามารยาทแบบไทย 
๓. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 
3.1.1กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริม 
ศักยภาพของนักเรียน ในสาระภูมิศาสตร์ หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ ศาสนา   
3.1.2 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับ
มาก ร้อยละ 80 

3.2 ด้านคุณภาพ 
3.2.1นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมทักษะทางวิชาการสังคมศึกษา ฯ 

และนำทักษะที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้ในชีวิต ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ร่วมกันร้อยละ 80 

 
๔. วิธีการดำเนินโครงการ 
กลุ ่มสาระการเร ียนร ู ้ส ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได ้ร ับปีการศึกษา 7,000 บาท 
รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ปีการศึกษา 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
พัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสู่ความ
เป็นเลิศ สังคม
ศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    1.1 ประชุมวางแผนจัดทำ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
1.2 ขออนุมัติกิจกรรมและปี
การศึกษา  
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 จัดเตรียมการดำเนินการ
จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2.2 ให้ความรู้นักเรียนในสาระ
ภูมิศาสตร์ หน้าที่พลเมือง 

ตลอดปี 
ปีการศึกษา  

2564 

3,500 นายชัยวัฒน์ 
ภูผาและ

คณะครูกลุ่ม
สาระการ

เรียนรู้สังคม
ศึกษา

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ปีการศึกษา 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
ศาสนา 
2.3 จัดกิจกรรมแสดงผลงาน
นักเรียน ทุกระดับชั้น 
2.4 จัดแข่งขันการตอบปัญหา
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย(วันรพี) 
ทุกระดับชั้นเนื่องในวันระพี 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 นิเทศผลการดำเนินงาน
และให้ข้อเสนอแนะ 
   3.2  สรุปผลสำเร็จของ
กิจกรรมและจัดทำรายงานผล
การดำเนินงาน 
 4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
      วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผนเพ่ือ
ดำเนินโครงการครั้งต่อไป 

 
5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 
 
6. ปีการศึกษา จำนวน 7,000.- บาท  ( เจ็ดพันบาทถ้วน ) 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) 

 
7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายชัยวัฒน์  ภูผา 
 
9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  

9.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 9.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
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10. วิธีการวัดและประเมินผล  
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
1.นักเรียนได้รับความรู้และ 
นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาและใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

๑. แบบสังเกต 
 
 
 

๑. อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 
 
 
 

2.การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

2. แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

2. ผู้เรียนร้อยละ 100  
เข้าร่วมกิจกรรม 

3.  ความพึงพอใจ 3. แบบสอบถามความ 
พึงพอใจ 

3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 นักเรียนเข้าใจในสาระภูมิศาสตร์ หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา  
และสามารถปฏิบัติตนได้เป็นพลเมืองดีได้อย่างถูกต้องอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

11.2 นักเรียนได้ร่วมกันแสดงออก ซึ่งความสามารถในด้านทักษะทางวิชาการ 
 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
          12.1.1  การจัดโครงการในสถานการโรคไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
          12.2.1  การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของ ศบค.  
 
 

 
    ลงชื่อ   ผู้เสนอโครงการ 

       (นายชัยวัฒน์  ภผูา) 
                                     ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 

               (นายณัชพล  กาฬภักดี) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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ลงชื่อ   ผู้ตรวจโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน  

 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 

 
แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา    
และวัฒนธรรม 

 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน 7,000.- บาท     
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จำนวน ................. บาท   
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) จำนวน ................. บาท   
 
                    รวมทั้งสิ้น           จำนวน 7,000.- บาท  ( เจ็ดพันบาทถ้วน)                 
  
รายละเอียดการใช้จ่ายปีการศึกษา ทุกรายการถัวจ่าย  
 

ที ่ รายการ จำนวน  
(หน่วย) 

หน่วยละ  
(บาท) 

เป็นเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าจ้างวิทยากร   6 ชั่วโมง 600.- 3,600.-  
2 วัสดุและอุปกรณ์จัดทำแสดงผล

งาน 
 2,000.- 2,000.-  

3 ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึก  1,400.- 1,400.-  
                                รวม 7,000.-  

รวมทั้งสิ้น จำนวน  7,000.-  บาท  (   เจ็ดพันบาทถ้วน  ) 
 
 
 
 



 

114 | โ ร ง เ รี ย น บ่ อ ก รุ วิ ท ย า  
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

16.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนศิลปะ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 

     ศักยภาพคน 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที ่3 ผู้เรียนมีผลิตผล 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายกัณฐภษ พาทยโฆษิต      
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

      ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     ปีการศึกษา 2564 
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน 7,000 บาท  (เจด็พันบาทถ้วน)  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.หลักการและเหตุผล 

     การจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ในเวลาเรียนปกติถูกจำกัดด้วยขอบเขตของเนื้อหาวิชา เวลา และพฤติกรรมในการแสดงออก ซึ่งเป็น
อุปสรรคสำคัญทำให้การเรียนการสอนไม่สามารถสนองความสนใจหรือความสามารถพิเศษให้แก่
ผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความพร้อม ความสนใจ และมีทักษะพิเศษให้พัฒนา
อย่างเต็มที่ได้ สถานศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหาจึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาที่ดีในด้านการ
เจริญเติบโตตามวัยให้กับผู้เรียนจึง กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเสริมความสามารถพิเศษและให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการด้านศิลปะดนตรี 
และนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2564 บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้แสดงออกในความสามารถและความมีสุนทรียภาพให้กับ
ผู้เรียนโดยใช้สื่อและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านอารมณ์ -จิตใจ สังคม
และสติปัญญา เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข  
 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ เจตคติ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

ความสามารถพิเศษ ความสนใจของผู้เรียนรายบุคคลได้แสดงออกในการเรียนการสอน    
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมี
ความรู้จากประสบการณ์จริงในการร่วมกิจกรรมต่างๆมีความรับผิดชอบต่อตนเอง    
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3.เป้าหมายในการดำเนินงาน 
           3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
                     นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ ร้อยละ 100  
           3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

นักเรียนมีสุนทรียภาพด้านดนตรี ศิลปะ ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย
และจิตใจ มีวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน และห่างไกลจากปัญหายาเสพติด 

 
4.วิธีการดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรม ส่งเสริม
ทักษะดนตรีไทย  
ขับร้องเพลงไทยเดิม 
และเพลงทุกประเภท 
 
 
 
 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
   1.1 ปรับปรุงดูแลรักษาเครื่องดนตรีให้
อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและเพียงพอต่อ
ผู้เรียน 
   1.2จัดทำตารางการฝึกซ้อม 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องดนตรีที่
ชำรุดเทียบเสียงจัดซื้อเครื่องดนตรีให้
เพียงพอ 
   2.2 ฝึกซ้อมตามตาราง 
   2.3 จัดกิจกรรมบรรเลงดนตรีไทยตาม
งานและวันสำคัญต่างๆ ในโรงเรียน 
   2.4 จัดการประกวดดนตรีไทย และขับ
ร้องในโอกาสต่างๆ 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   3.2ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1นำแบบประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือ
สรุปผลการปฏิบัติงาน 
   4.2นำผลการประเมินที่ได้มาหาวิธีการ
ปรับปรุงแก้ไข 
 

ตลอดปี
การศึกษา 
2564 

นายกัณฐภษ 
พาทยโฆษิต   

กิจกรรมที่ 2 1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) ตลอดปี
การศึกษา 
2564 

นายกัณฐภษ 
พาทยโฆษิต   
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม ส่งเสริม
ดนตรีสากล โฟล์ค
ซอง 

  1.1 ปรับปรุงดูแลรักษาเครื่องดนตรีให้
อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและเพียงพอต่อ
ผู้เรียน 
   1.2จัดทำตารางการฝึกซ้อม 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องดนตรีที่
ชำรุดเทียบเสียงจัดซื้อเครื่องดนตรีให้
เพียงพอ 
   2.2 ฝึกซ้อมตามตาราง 
   2.3 จัดกิจกรรมบรรเลงดนตรีสากลตาม
งานและวันสำคัญต่างๆ ในโรงเรียน 
   2.4 จัดหาภูมิปัญญาหรือผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านดนตรีสากลมาฝึกซ้อม                                            
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   3.2ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1นำแบบประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือ
สรุปผลการปฏิบัติงาน 
   4.2นำผลการประเมินที่ได้มาหาวิธีการ
ปรับปรุงแก้ไข 

กิจกรรมที่ 3 
ส่งเสริมการวาดภาพ
ทัศน์ศิลป์ 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
   1.1 จัดเตรียมอุปกรณ์ทัศนศิลป์ให้
เพียงพอต่อผู้เรียน 
   1.2 สอบถามความสนใจของผู้เรียนใน
ด้านทัศนศิลป์ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1จัดซื้ออุปกรณ์ทัศนศิลป์ให้เพียงพอ
ต่อผู้เรียน     
  2.2 เฟ้นหานักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษด้านทัศนศิลป์ 
   2.3จัดหาภูมิปัญญาหรือผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านงานทัศนศิลป์มาฝึกอบรมผู้เรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 
2564 

นายกัณฐภษ 
พาทยโฆษิต   
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
   2.4ผู้เรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะ
ทัศนศิลป์ตามโอกาสต่างๆ 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   3.2ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1นำแบบประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือ
สรุปผลการปฏิบัติงาน 
   4.2นำผลการประเมินที่ได้มาหาวิธีการ
ปรับปรุงแก้ไข 

กิจกรรมที่ 4 
ส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การแสดงพ้ืนบ้าน 
 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
   1.1ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือหาข้อตกลง
การดำเนินการเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้าน 
   1.2ศึกษาและหาข้อสรุปเกี่ยวกับการ
แสดงพื้นบ้านที่จะนำไปถ่ายทอดให้ผู้เรียน 
   1.3จัดทำตารางการฝึกซ้อม 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1เฟ้นหานักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษด้านการแสดงพื้นบ้าน 
   2.2จัดซื้ออุปกรณ์การแสดง 
   2.3ฝึกซ้อมนักเรียนตามตารางการ
ฝึกซ้อม 
   2.4นักเรียนเข้าร่วมการแสดงในโอกาส
ต่างๆ 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   3.2ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1นำแบบประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือ
สรุปผลการปฏิบัติงาน 
   4.2นำผลการประเมินที่ได้มาหาวิธีการ
ปรับปรุงแก้ไข 

ตลอดปี
การศึกษา 
2564 

นายกัณฐภษ 
พาทยโฆษิต   
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5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2564  
 
6. ปีการศึกษา จำนวน 7,000บาท   (เจ็ดพันบาทถ้วน) 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 งบอ่ืนๆ (ระบุ) ................................. 
 

7. สถานที่ดำเนินโครงการ  
7.1 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
7.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  

 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายกัณฐภษ พาทยโฆษิต   
 
9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  

9.1. นายกัณฐภษ พาทยโฆษิต   
9.2. วิทยากรภายนอกโรงเรียน 

 
10. วิธีการวัดและประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
1. นักเรียนมีทักษะ เจตคติ 
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ความสามารถพิเศษ   
ความสนใจของผู้เรียน
รายบุคคลได้แสดงออกในการ
เรียนการสอน    
 

1. แบบสังเกต 1 นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะ 
เจตคติ และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษ  
ความสนใจของผู้เรียน
รายบุคคลได้แสดงออกในการ
เรียนการสอน    
 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก
การทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีม อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขมีความรู้
จากประสบการณ์จริงในการ
ร่วมกิจกรรมต่างๆมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง                                    

2. แบบประเมิน 2. นักเรียนร้อยละ 80 รู้จัก
การทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีม อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขมีความรู้
จากประสบการณ์จริงในการ
ร่วมกิจกรรมต่างๆมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง                                    
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1 ผู้เรียนมีทักษะ เจตคติ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษ   

ความสนใจของผู้เรียนรายบุคคลได้แสดงออกในการเรียนการสอน    
11.2 ผู้เรียนรู้จักการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีความรู้จาก 

ประสบการณ์จริงในการร่วมกิจกรรมต่างๆมีความรับผิดชอบต่อตนเอง                                    
 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
          ปีการศึกษาในการจัดกิจกรรมอาจไม่เพียงพอ  
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
          หาแหล่งสนับสนุนปีการศึกษาจากแหล่งอื่น  
                    
    
    ลงชื่อ   ผู้เสนอโครงการ 

    (นายกัณฐภษ พาทยโฆษิต  ) 
            คร ูคศ.1 

 
ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นายณัชพล  กาฬภักดี) 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
ลงชื่อ   ผู้ตรวจโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
 หัวหน้างานนโยบายและแผน 
 
 
 
ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 

     (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนศิลปะ 

 

จำนวน 7,000บาท   (เจ็ดพันบาถ้วน) 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 งบอ่ืนๆ (ระบุ) ................................. 

 
  รวมทั้งสิ้น จำนวน 7,000 บาท   (เจ็ดพันบาทถ้วน) 
 
รายละเอียดการใช้จ่ายปีการศึกษา  ทุกกิจกรรมถัวจ่าย  

ที ่ รายการ จำนวน  
(หน่วย) 

หน่วยละ  
(บาท) 

เป็นเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 

 กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมส่งเสริมทักษะดนตรีไทย ขับร้องเพลง
ไทยเดิม และเพลงทุกประเภท 

    

1 จัดซื้ออุปกรณ์ซาวด์   1,000  
2 จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องดนตรี และ ซ่อมแซม

เครื่องดนตรีไทย 
  1,000  

 กิจกรรมที่ 2                                            
กิจกรรม ส่งเสริมดนตรีสากล โฟล์คซอง 

    

4 จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องดนตรีสากล   500  
 กิจกรรมที่ 3 

ส่งเสริมการวาดภาพทัศน์ศิลป์ 
    

5 จัดซื้ออุปกรณ์งานทัศนศิลปะ   1,000  
6 แข่งขันวาดภาพระบายสี   500  
7 สืบสานงานศิลปะท้องถิ่น   500  
 กิจกรรมที่ 4                                          

กิจกรรม ส่งเสริมทักษะการแสดงนาฏศิลป์ 
และการแสดงพ้ืนบ้าน 

    

8 จัดซื้อชุดการแสดง   1,000  
 ค่าเช่าอุปกรณ์การแสดง   1,000  
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมชุดการแสดง   500  

รวม 7,000  
รวมทั้งสิ้น  7,000 บาท  (เจ็ดพันบาทถ้วน)   
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17.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
16.สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนมีผลิตผล 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานวิชาการ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสุนันทา พันธุมิตร  
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

     ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     ปีการศึกษา 2564 
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน 7,000 บาท   
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. หลักการและเหตุผล 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2545  
มาตรา 6 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู ้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพจึงจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนไปของสังคมและหลักสูตร โดยจัดกิจกรรมฝึกซ้อมทักษะวิชาชีพ การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน มีความรู้  ความสามารถและทักษะในการแสวงหาความรู้
เพื่อพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ และกิจกรรมที่หลากหลาย ตลอดจนการเพิ่มทักษะกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้บุคลากรที่ความเป็นครูมืออาชีพ และมีสื่ออุปกรณ์ที่เพียงพอและทันสมัยเพ่ือ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ความเป็นสากล 
 
2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะด้านวิชาชีพให้สูงขึ้นมุ่งสู่ความเป็นสากล 
2.2 เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
2.3 เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและเต็ม

ศักยภาพ 

 
3. เป้าหมายในการดำเนินงาน 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ  70     
                2. มีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพียงพอ ร้อยละ 100  
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                3. ครูมีการพัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 100 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                 1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                 2.  มีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ 
                 3. ครูมีทักษะและกระบวนการการจัดการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพ  
  
4. วิธีการดำเนินโครงการ 
 
ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้น
เตรียมการ 
(planning) 

1.ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
สาระฯ 
2.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 

ตลอดปี
การศึกษา 
2564 

นางสุนันทา  
พันธุมิตร 

2.ขั้น
ดำเนินการ  
(Doing) 
 
 
 
 
 

1. ปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 
     1. ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
     2. พัฒนาสื่อและนวัตกรรม   
     3. กิจกรรมแข่งขันทักษะระดับเขต
การศึกษา  
     4. กิจกรรมแข่งขันทักษะระดับภาค 
2. รวบรวมผลการปฏิบัติกิจกรรมและ
รายงาน 
 

ตลอดปี
การศึกษา 
2564 

นางสุนันทา  
พันธุมิตร และ 
ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพ 

3.ขั้นติดตาม/ 
ประเมินผล 
(Checking) 

1. ประเมินผลการดำเนินงานตาม
กิจกรรม 
2. วิเคราะห์ผล และปรับปรุงแก้ไข 

ตลอดปี
การศึกษา 
2564 

 
ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพ 
 

4. ขั้นสรุป
และ 
รายงานผล 
(Action) 

สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อ
ฝ่ายบริหาร 

ตลอดปี
การศึกษา 
2564 

นางสุนันทา  
พันธุมิตร 

 

๕. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 



 

123 | โ ร ง เ รี ย น บ่ อ ก รุ วิ ท ย า  
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

๖. ปีการศึกษา จำนวน 7,000 บาท  (เจ็ดพันบาทถ้วน) 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................) 

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
๘. ผู้รับผิดชอบ นางสุนันทา พันธุมิตร  
 
๙. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  

๙.๑ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
๑๐. วิธีการวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้
ทางด้านการงานอาชีพมากข้ึน 

แบบประเมิน อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

 
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะด้านวิชาชีพสูงขึ้นและมีมาตรฐาน 
      ระดับสากล 
2. ครูมีสื่อและนวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

และคุณภาพอย่างเพียงพอ 
3. ครูมีทักษะและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

 
๑๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    ๑๒.๑ ปัจจัยความเสี่ยง  
          ปีการศึกษาไม่ค่อยเพียงพอต่อการจัดกิจกรรม 
    ๑๒.๒ แนวทางบริหารความเสี่ยง 
                 หาปีการศึกษาสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติม 

 
    ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

  (นางสุนันทา พันธุมิตร) 
                                                      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
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ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายณัชพล  กาฬภักดี) 

                                                            หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
ลงชื่อ    ผู้ตรวจโครงการ 

               (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
                                                        หวัหน้างานแผนงานและนโยบาย 

 
 
ลงชื่อ         ผู้อนุมัติโครงการ 

           (นายวรรณดน  สุขาทิพยพันธุ์) 
                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ฝ่าย บริหารวิชาการ     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว จำนวน 7,000 บาท    
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................) 

รวมทั้งสิ้น จำนวน 7,000 บาท  (เจ็ดพันบาทถ้วน) 
 

รายละเอียดการใช้จ่ายปีการศึกษา ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
ที ่
 

รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

หน่วยละ 
(บาท) 

เป็นเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 พัฒนาสื่อและนวัตกรรม     ๓,๐๐๐  
2 วัสดุและอุปกรณ์   ๔,๐๐๐  

รวม ๗,๐๐๐  
รวม  ๗,๐๐๐  บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) 
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18.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรไทย 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 

     ศักยภาพคน 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที ่3 ผู้เรียนมีผลิตผล 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวนันทิยา เอกคณาปราชญ์   
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

      ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     ปีการศึกษา 2564 
ปีการศึกษาดำเนินการ     ๗,๐๐๐ บาท 
............................................................................................................................. .............................. 
๑. หลักการและเหตุผล 

    การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาเเห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับ
ที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๔๕ได้กำหนดให้การศึกษาเป็น กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล
และสังคม  โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกการอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ทาง
วิชาการ การสร้างองค์ความรู ้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมแห่งการเรียนรู้ และปัจจัย
เกือ้หนุนให้บุคคลเกิดการเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ดำเนินชีวิตสามารถอยู ่ร่วมกับผู ้อื ่นได้อย่างมีความสุข เปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วม ในการจัด
การศึกษาพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบาย สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ และโรงเรียนบ่อ
กรุวิทยา ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จึงจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระให้สูงขึ้น 
 ๒.๒ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบวัดผลระดับชาติ (O-NET)  

      ม.๓ และ ม.๖ 
 ๒.๓ เพ่ือเสริมสร้างความรู้และฝึกทักษะในการทำกิจกรรมให้กับนักเรียน 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ   

๑. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยให้สูงขึ้น ร้อยละ ๓  
๒. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบวัดผลระดับชาติ (O-NET)  
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    ม.๓ และ ม.๖ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้สูงขึ้น ร้อยละ ๓  
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ   

๑. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการเรียนมากขึ้น  
๒. นักเรียนมีความสุข และสนุกกับการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น  

 
๔. วิธีการดำเนินงานโครงการ 
 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๑ 
กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
ประชุมบุคลากรครูในกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 
๒. ขั้นดำเนินการ (Do) 
จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

- วันสุนทรภู ่
- วันภาษาไทยแห่งชาติ 
- ส่งเสริมการอ่าน 
- พัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET 
- ส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศ

ด้านภาษาไทย 
๓. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
ติดตามผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ของครูผู้สอนและกิจกรรมต่างๆ   
๔. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
ประเมินผลและสรุปการดำเนินการ 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

นางสาวนันทิยา 
เอกคณาปราชญ์ 

และ 
นายจักรพันธุ์ 

จิตรเพ็ชร์  

 
 
๕. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 
๖. ปีการศึกษา  จำนวน ๗,๐๐๐ บาท  (เจ็ดพันบาทถ้วน) 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................) 

 
๗. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา  
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๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนันทิยา เอกคณาปราชญ์ 
    นายจักรพันธุ์ จิตรเพ็ชร์ 
๙. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  

๙.๑ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๙.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

 
๑๐. วิธีการวัดและประเมินผล 
  ๑๐.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 ๑๐.๒  ผลการทดสอบระดับชาติ 
 ๑๐.๓  ผลการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางภาษาไทย 
 
 ๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๑.๑ ครูผู้สอนปรับกระบวนการเรียนเปลี่ยนกระบวนการสอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียนได้มากยิ่งข้ึน 
 ๑๑.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  
วิชาภาษาไทย ชั้น ม.๓ และม.๖ เพ่ิมสูงขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนดร้อยละ ๓  
  
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
          ปีการศึกษาในการดำเนินการอาจไม่ค่อยเพียงพอ   
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
                  จัดหาปีการศึกษาส่วนอ่ืน ๆ มาสนับสนุน 
 
 
 
    ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

  (นางสาวนันทิยา  เอกคณาปราชญ์) 
                                                    หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 
ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายณัชพล  กาฬภักดี) 

                                                        หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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ลงชื่อ    ผู้ตรวจโครงการ 

                                                        (นางสาวเบญ็จมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
                                                        หวัหน้างานแผนงานและนโยบาย 
 

 
ลงชื่อ         ผู้อนุมัติโครงการ 

         (นายวรรณดน  สุขาทิพยพันธุ์) 
                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

 
แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรไทย 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว   จำนวน ๗,๐๐๐ บาท   
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................) 

 
รวมทั้งสิ้น  จำนวน ๗,๐๐๐ บาท  (เจ็ดพันบาทถ้วน) 

 
รายละเอียดการใช้จ่ายปีการศึกษา ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

กิจกรรม ปีการศึกษา ระยะเวลา 
ภาษาไทย 

- วัสดุและอุปกรณ์จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ 
- วัสดุและอุปกรณ์จัดกิจกรรมวันภาษาไทย

แห่งชาติ 
- วัสดุและอุปกรณ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
- วัสดุและอุปกรณ์จัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 

O-NET 
- วัสดุและอุปกรณ์จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะความ

เป็นเลิศด้านภาษาไทย 

 
๑,๕๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
    ๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 
 

๑,๕๐๐ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

รวมปีการศึกษา ๗,๐๐๐  
รวม 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) 
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19.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรปวช.และ v net   
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 

     ศักยภาพคน 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที ่3 ผู้เรียนมีผลิตผล 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางธัญญาเรศ  จุลปานนท์    
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

      ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     ตลอดปีการศึกษา 2564 
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน 10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

ตามที่สถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง  ทั้งสถานการณ์ของโรค
ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที ่ทำให้เกิดผลกระทบอย่างมากทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การปกครอง ส่งผลให้ประเทศหรือสังคมต่าง ๆ ได้รับผลกระทบต่อวิถีชีวิต ทั้งเนื่องจาก
ภาวะเศษณฐกิจตกต่ำมากในปัจจุบัน ทำให้เกิดปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย มีหนี้สิน ว่างงาน 
ตกงาน อยู่เป็นจำนวนมาก จึงต้องมุ่งเน้นให้การศึกษาต่อนักเรียน เพื่อการศึกษานั้นจะไปพัฒนาคน 
พัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมทักษะอาชีพ ความถนัดของนักเรียน เพ่ือให้สามารถดำรงชีพ
อยู่ได้ในสังคมยุคปัจจุบัน 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว กลุ่มงานประกาศนียบัตรวิชาชีพจึง ได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ผ่านองค์กรวิชาชีพ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะวิชาชีพ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่จะ
พัฒนาสังคมท้องถิ่น และคุณภาพของมนุษย์ โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดองค์กร
วิชาชีพเพื่อให้นักเรียนได้เลือกเรียน เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ที่ นำความรู้และประสบการเรียนรู้ไป
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และสามารถแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับตนเอง โรงเรียน 
ชุมชน และประเทศชาติต่อไป 

 
๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพตามความถนัดของตนเอง  
 2.2  เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพ และเพ่ิมรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 
 2.3  เพื่อสงเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างคุณค่าให้กับตนเอง สังคม 
และประเทศชาติ 
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๓. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ   

3.1.1.  นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้ผ่านองค์กรวิชาชีพ ร้อยละ 80 
3.1.2.  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริม

ทักษะการเรียนรู้ผ่านองค์กรวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 80 
 3.2  เชิงคุณภาพ   

3.2.1.  นักเรียนสามารถนำความรู้ ประสบการณ์และทักษะที่ได้จากการเรียนรู้ผ่าน
องค์กรวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

3.2.2.  นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่จากการฝึกทักษะการเรียนรู้ผ่านองค์กร
วิชาชีพ 

 
๔. วิธีดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ปีการศึกษา 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
ส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ผ่าน
องค์กรวิชาชีพ 
 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
1.1 ประชุมวางแผนจัดทำ 
โครงการส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ผ่านองค์กรวิชาชีพ 
1.2 ขออนุมัติกิจกรรมและปี
การศึกษา  
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 จัดเตรียมประสานงาน
คณะครูกิจกรรมองค์กร
วิชาชีพเพ่ือจัดกิจกรรม
โครงการส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ผ่านองค์กรวิชาชีพ 
2.2 จัดกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ผ่าน
องค์กรวิชาชีพให้กับนักเรียน 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทุก
คน  
2.3 ให้นักเรียนเลือก
กิจกรรมองค์กรวิชาชีพที่
นักเรียนสนใจ ทั้งสิ้น 6 
องค์กรวิชาชีพ ได้แก่ 1) ปลูก

ตลอดปี
การศึกษา 
๒๕64 

10,000 นางธัญญาเรศ 
จุลปานนท์ 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ปีการศึกษา 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ผักปลอดสารพิษ 2) ผูกผ้า
งานพิธี 3) เช็คสต็อกสินค้า 
4) เบญจรงค์ BK 5) น้ำดื่ม 
BK 6) งานโสตทัศนศึกษา 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
3.1 นิเทศผลการดำเนินงาน
และให้ข้อเสนอแนะ 
3.2 สรุปผลสำเร็จของ
กิจกรรมและจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
(Action) 
       วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผน
เพ่ือดำเนินโครงการครั้งต่อไป 

 
๕. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ปีการศึกษา๒๕64 
 
๖. ปีการศึกษา  จำนวน 10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................) 
 

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางธัญญาเรศ  จุลปานนท์  
 
๙. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  

9.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
9.2 คณะครูงานประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
9.3 คณะครูผู้เปิดกิจกรรมองค์กรวิชาชีพ 

 
 



 

132 | โ ร ง เ รี ย น บ่ อ ก รุ วิ ท ย า  
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

 
๑๐. วิธีการวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
๑.  นักเรียนมีทักษะการ
เรียนรู้ผ่านองค์กรวิชาชีพ 

แบบสังเกต อยู่ในเกณฑ์ระดับดี  

2.  การเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้เรียนร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรม 

3.  ความพึงพอใจ แบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้เรียนมีความพึงพอใจร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป 

 

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1  นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพตามความถนัดของตนเองอย่างมีความสุข 
 11.2  นักเรียนนำความรู้และประสบการเรียนรู้พัฒนาทักษะวิชาชีพ และสามารถสร้าง
รายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 
 11.3  นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างคุณค่าให้กับตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติ 
 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
          การแบ่งกลุ่มของนักเรียนที่อาจจะมีผลกระทบต่อสถานการณ์ของโรคระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การดำเนินกิจกรรมมีความยาก  
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
                  เพ่ิมผู้ช่วยของคุณครูประจำกิจกรรมองค์กรวิชาชีพเพ่ือสะดวกต่อการแบ่งกลุ่มย่อย   
 
 
    ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ 

   (นางธัญญาเรศ  จุลปานนท์) 
หัวหน้างานประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

. 
ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 

               (นายณัชพล  กาฬภักดี) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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ลงชื่อ   ผู้ตรวจโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
หัวหน้างานแผนงานและนโยบาย 

 
 
ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 

   (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 

 
แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรปวช.และ v net  
กลุ่มบริหารงานวิชาการ    กลุ่มงานประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน 10,000 บาท   
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................) 

รวมทั้งสิ้น จำนวน 10,000 บาท   (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
รายละเอียดการใช้จ่ายปีการศึกษา  ทุกรายการถัวจ่าย  
 

ที ่ รายการ จำนวน  
(หน่วย) 

หน่วยละ  
(บาท) 

เป็นเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 อาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง
เครื่องดื่ม 2 มื้อ  
 

143 70 10,000 เหมาจ่าย 

                               รวม 10,000  
รวมทั้งสิ้น  10,000  บาท             (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
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20.โครงการนเิทศภายใน 
สอดคล้องกับนโยบาย ศธ.  นโยบายที่ ๒ 
สอดคล้องกับจุดเน้น สพฐ. จุดเน้นที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๑,๒  จดุเน้นที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๑  
สอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียนมาตรฐานที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๑.๑, ๑.๒  มาตรฐานที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๑-๓ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่ ๒  
สนองนโยบายขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษา  ด้านที่ ๒ องค์ประกอบที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ 
๒.๑ 
ตรงกับข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสาม ข้อที่ ๒      
ฝ่ายที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานนิเทศภายใน 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม   ต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการ...................................... 

  ใหม่ เพื่อ.... (  ) เพ่ือส่งเสริม (  ) เพื่อพัฒนา (  ) เพื่อแก้ไข
ปัญหา 

ระยะเวลาดำเนินงาน  ปีการศึกษา 2564 
ปีการศึกษาดำเนินการ  -     
………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
๑. หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพของผู้เรียน จึงควรมีการ
นิเทศ กำกับ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือนิเทศ กำกับ ติดตามด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ  ร้อยละ ๑๐๐ ครูผู้สอนได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม ด้านการจัดการเรียน
การสอน  

๓.๒ เชิงคุณภาพ ครูผู้สอนได้นำคำแนะนำไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 
สนองนโยบายขับเคลื ่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษา โดยใช้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษา “๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข” ดังนี้ 
 - พอประมาณ  การรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุด 
 - มีเหตุผล  ยอมรับผลการประเมินและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข 
 - ภูมิคุ้มกัน การเตรียมตัวพร้อมในการพัฒนาตนเอง 
 - เงื่อนไขความรู้ มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ อย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จำนำ
ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและระมัดระวังในข้ันตอนปฏิบัติ  
 - เงื ่อนไขคุณธรรม มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน  
มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต 
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๔. วิธีการดำเนินโครงการ 
 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๑  
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินและ
ดำเนินการนิเทศน์ 
กำกับ ติดตาม   
การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอน 
และสรุปผลการนิเทศ
ภายใน  

๑. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อ
กำกับ ติดตาม การพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
๒. ขั้นดำเนินการ (Do) 
วางแผน จัดปฏิทินวันออก
นิเทศ กำกับ ติดตาม ครูผู้สอน
ตามปฏิทินที่กำหนดไว้  
๓. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
ติดตามผลการนิเทศ กำกับ 
ติดตาม การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอน  
๔. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
สรุปผลการนิเทศของครูแต่ละ
คน และให้ครูผู้สอนนำผลการ
นิเทศไปปรับปรุง เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

งานนิเทศภายใน   

 
๕. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
๖. ปีการศึกษา จำนวน - 

 ปีการศึกษาเรียนฟรี ๑๕ ปี  
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  
 งบอ่ืนๆ(ระบุ.................................) 
 

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานนิเทศภายใน 
 
๙. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
 ๙.๑ หัวหน้าฝ่ายทั้ง ๔ ฝ่าย  
 ๙.๒ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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๑๐. วิธีการวัดและประเมินผล  
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
 ร้อยละ ๑๐๐ ครูผู ้สอนได้รับ
การนิเทศ กำกับ ติดตาม ด้าน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
 

แบบนิเทศ กำกับ  ติดตาม ร้อยละ ๑๐๐ ครูผู ้สอนได้รับ
การนิเทศ กำกับ ติดตาม ด้าน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
 

 
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูผู้สอนได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
  
    ลงชื่อ   ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวนันทิยา  เอกคณาปราชญ์) 
      หวัหน้างานนิเทศภายใน 
 
ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นายณัชพล  กาฬภักดี) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
ลงชื่อ   ผู้ตรวจโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
หัวหน้างานแผนงานและนโยบาย 
 
 
ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 

         (นายวรรณดน  สุขาทิพยพันธุ์) 
   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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21.โครงการสร้างสื่อ นวัตกรรม และการวิจัยเพื่อพัฒนา  
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน  
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
                      1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                      1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนมีผลิตผล 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานวิชาการ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายเอกราช  พาชัย     
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

     ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     ปีการศึกษา 2564 
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน      -      บาท   
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

การที่โรงเรียนบ่อกรุวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กประจำตำบลเพื่อการพัฒนาคุณภาพการ  
จัดการเรียนการสอนตามนโยบายของโรงเรียนได้เน้นให้ครูผู้สอนทุกคนต้องจัดทำนวัตกรรมและสื่อ
เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายด้วยการพัฒนาทักษะกระบวนการและ  
ความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง เพ่ือใช้จัดการเรียนการสอนและเผยแพร่เป็นผลงานทางด้านวิชาการ  

ทั้งนี้การส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัยนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนนั้น
จะส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียนและครูผู้สอนในทางพัฒนาเป็นอย่างยิ่งดังนั้นหากมีการส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพได้แล้วนั้นก็จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ครูมีความรู้เรื่องการทำวิจัย นวัตกรรม สื่อ เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอน 
 

3. เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ   ร้อยละ ๑๐๐ ครูจัดทำงานวิจัย นวัตกรรม สื่อ เทคโนโลยี ในการจัดการเรียน
การสอน 
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          - เชิงคุณภาพ   ครูจัดทำงานวิจัย นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนปี ละ ๑ 
ชิ้นงาน/ปีการศึกษา 
 
4. วิธีดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมจัด
อบรมการทำ
วิจัย นวัตกรรม 
สื่อ เทคโนโลยี 
ในการจัดการ
เรียนการสอน 
 

๑.ประชุมชี้แจงโครงการให้ครูผู้ สอนทุก
คนทราบ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖4 

เอกราช    
 

๒.ครูผู้สอนจัดทำงานวิจัย  นวัตกรรม และ
สื่อการเรียนรู้ที่เป็นเลิศของตนเองคนละ
อย่างน้อยท่านละ ๑ผลงาน ส่งหัวหน้ากลุ่ม
บริหารวิชาการ         ประเมิน 

ปีการศึกษา 
๒๕๖4 

คณะครูทุกคน 

๓. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
นำเสนอผลงานของครู และนักเรียนอัน
เป็นผลจากการ ใช้งานวิจัยนวัตกรรม และ
สื่อการเรียนรู้ที่ได้พัฒนาขึ้น 

ปีการศึกษา 
๒๕๖4 

คณะครูทุกคน 

 

5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา ๒๕64 

6. ปีการศึกษา  จำนวน 0 บาท  

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................) 

7. สถานที่ดำเนินโครงการ   โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

8. ผู้รับผิดชอบ  นายเอกราช  พาชัย  

9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ – 

10. วิธีการวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
๑.ประเมินคุณภาพของนวัตกรรม
ต่อการจัดการเรียนการสอนโดย  
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ 

แบบประเมิน ครูมีความพึงพอใจร้อยละ ๑๐๐ 
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.ครูผู้สอนพัฒนาการด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมที่หลากหลาย 
มากยิ่งขึ้น 

๒. ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
๓.ครูมีผลงานรางวัลเพ่ือเชิดชูเกียรติและขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเพ่ือความก้าวหน้า 

ใน อาชีพครู 
 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
   ครูบางคนอาจยังขาดความรู้ในเรื่องการสร้างนวัตกรรม  
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
           ควรมีการอบรม เพิ่มความรู้และทักษะในการสร้างนวัตกรรม  
 

 
    ลงชื่อ   ผู้เสนอโครงการ 

      (นายเอกราช  พาชัย) 
                 ครู    
 
 
ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นายณัชพล  กาฬภักดี) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
ลงชื่อ   ผู้ตรวจโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน  

 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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22.โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรม 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
สนองนโยบาย สพฐ.     ข้อที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที่ ๓ ผู้เรียนมีผลิตผล 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรือนขวัญ  พลฤทธิ์   
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม       ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ.............................. 

      ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     ปีการศึกษา 2564 
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน  ๖๕,๐๐๐ บาท   
…………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
๑. หลักการและเหตุผล 

เป้าหมายของการจัดการศึกษา คือการจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิต และสร้างสังคม ชุมชน ให้
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียน โดยใช้การศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยสำคัญ
ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้น สถานศึกษาจึงแสวงหาการมีส่วนร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้ง 
บ้าน องค์กรต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมที่
หลากหลายรูปแบบ ซึ่งในปัจจุบันสถานศึกษามีการแข่งขันกันสูงมากเพ่ือดึงเด็กนักเรียนเข้าไปเรียนต่อ
ในสถานศึกษาของตนเอง การจัดการเรียนการสอนที่มุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนได้แสดงความสามารถตาม
ศักยภาพ เป็นอีกโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนใหนผู้เรียนได้ทำกิจกรรมตามความสามารถของตนเอง 
และมีการแข่งขันเพ่ือทดสอบความก้าวหน้าของกิจกรรม 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑. เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถตามความถนัดของตนเอง 
 ๒.๒. เพื่อให้นักเรียนได้ไปแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่ และระดับภาค/ระดับประเทศ 

๒.๓. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีประสบการและได้เห็นผลงานของโรงเรียนอื่น 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ ด้านปริมาณ 
๑. ครูผู้สอนทุกคน ทุกลุ่มสาระมีการแข่งขันเพ่ือทดสอบความสามารถของผู้เรียน 
๓.๒ ด้านคุณภาพ 
๑. ร้อยละ ๘๐ ของทุกกลุ่มสาระฯมีการฝึกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่ ระดับ

ภาค/ประเทศ 
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๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีการเข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาคประเทศ 
 

๔. วิธีการดำเนินโครงการ 
 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

-กิจกรรมส่งเสริมความสามารถ
ทางวิชาการ(ศิลปหัตถกรรม) 

- ประชุมคณะกรรมการ 
- วางแผนการดำเนินงาน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 
- จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ 

ปีการศึกษา
๒๕๖๔ 

ณัชพล   

- ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 
๒๕๖๔ 

เรือนขวัญ 
 

- เก็บรวบรวมข้อมูล 
- นำข้อมูลมาวิเคราะห์ผล 
- สรุปผลการดำเนินงาน 
- รายงานผลต่อผู้บริหาร 

ตลอดปี
การศึกษา 
๒๕๖๔ 

เรือนขวัญ, 

เอกราช 

 
๕. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
๖. ปีการศึกษา จำนวน ๖๕,๐๐๐ บาท  (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) 

 
๗. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรือนขวัญ พลฤทธิ์ 
 
๙. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  

๙.๑ คณะกรรมการโครงการและครูแต่ละกลุ่มสาระฯ 
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๑๐. วิธีการวัดและประเมินผล  
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 

๑.  ผลการแข่งขันของผู้เรียน แบบประเมิน ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีการเข้า
ร่วมแข่งขัน 

 
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๑.๑. ผู้เรียนได้แสดงความสามารถตามความถนัดของตนเอง 
๑๑.๒. นักเรียนได้ไปแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่ และระดับภาค/ระดับประเทศ 
๑๑.๓. ผู้เรียนได้มีประสบการและได้เห็นผลงานของโรงเรียนอ่ืน 

 

    ลงชื่อ   ผู้เสนอโครงการ 
        (ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรือนขวัญ พลฤทธิ์) 

คร ู
 
ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นายณัชพล กาฬภักดี) 
   หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
ลงชื่อ   ผู้ตรวจโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน  

 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรม 

 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว จำนวน ๖๕,๐๐๐ บาท  (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) 
   
                    รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๕,๐๐๐ บาท  (หกหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
 
รายละเอียดการใช้จ่ายปีการศึกษา ทุกรายการถัวจ่าย  
 

กิจกรรม รายละเอียดการ
ใช้จ่าย 

จำนวน ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 

-กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทาง
วิชาการ(ศิลปหัตถกรรม) 

วัสดุอุปกรณ์การ
สอน 

(ระดับเขตพ้ืนที่) 

- - ๔๐,๐๐๐  
บาท 

 วัสดุอุปกรณ์การ
สอน 

(ระดับชาติ) 

- - ๒๕,๐๐๐  
บาท 

รวม  ๖๕,๐๐๐ บาท  (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ๖๕,๐๐๐ 
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23.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพคน 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและ
พัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
                   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนมีผลิตผล 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรือนขวัญ  พลฤทธิ์    
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

      ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน พ.ศ. 2564 
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน 16,000 บาท   
……………………………………………………………………………………..….......………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 
2545  มาตรา 4  การศึกษา”  หมายความว่า  กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคล  
และสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้  การฝึก  การอบรม  การสืบสานทางวัฒนธรรม  การสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการการสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม  สังคมการ
เรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มาตรา 24  การจัดกระบวนการ
เรียนรู้  นอกจากจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
แล้ว  สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการก็เป็น
ส่วนสำคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้  

ปัจจุบันโรงเรียนบ่อกรุได้มีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางโรงเรียนบ่อกรุวิทยาจึงเห็นว่านักเรียนที่ควรมีความรู้และทักษะด้าน ICT เพ่ือ
จะได้เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น  
 
๒. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพื่อให้นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรู้
หลักการ และความรู้เกี่ยวกับ ICT  
2.2. เพื่อให้นักเรียนนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สามารถติดตั้ง จัดการและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ ICT ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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2.3. เพื่อให้นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถ
นำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลและถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรภายนอกได้ 
2.4. เพื่อเป็นการนำเทคโนโลยี (Open Source) ที่สามารถใช้งานได้ฟรี มาประยุกต์ใช้กับ
งานของสถานประกอบการเพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายหลายๆ เรื่องของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี 

 
๓. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ  
1. นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมการอบรม ร้อยละ 100  
2. นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ

ในระดับดี ร้อยละ 80 
3.2 เชิงคุณภาพ  

นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
พัฒนาศักยภาพตนเอง 

 
๔. วิธีการดำเนินโครงการ 
 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมการอบรม
เชิงปฏิบัติการ 
การส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนการสอน 
 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    1.1 ประชุมวางแผนจัดทำโครงการ และ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ 
    1.2 ขออนุมัติโครงการและปีการศึกษา 
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือขอ
ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ 
    1.3 วางแผนการดำเนินงานโดยประสาน
กับวิทยากรมาจัดกิจกรรม 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
  2.1 นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมตามโครงการ 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
  3.1 นิเทศผลการดำเนินงานและให้
ข้อเสนอแนะ 
   3.2  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรมและจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงาน 
 4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
      วิเคราะห์ปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ 
ในการวางแผนเพ่ือดำเนินโครงการครั้งต่อไป 

ตลอดปี
การศึกษา 
2564 

ว่าที่ร้อยตรี
หญิงเรือน

ขวัญ  พลฤทธิ์ 
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5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 
 
6. ปีการศึกษา จำนวน 16,000 บาท  (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) 

 
7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรือนขวัญ  พลฤทธิ์ 
 
9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  

9.1กลุม่บริหารงานวิชาการ 
9.2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 
10. วิธีการวัดและประเมินผล  
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
1. ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับ
ความรู้ครบทุกคน 
2. ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความ
พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

๑. แบบบันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วม
การอบรม 
2. แบบประเมินความ 
พึงพอใจต่อการอบรม 

1. มีผู้เข้าร่วมการอบรม  
ร้อยละ 100  
2. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความ 
พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
ในระดับดี  
ร้อยละ 80 

 
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.๑. นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใช้สื่อ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและพัฒนาศักยภาพตนเองให้สูงขึ้น  
11.๒. นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีจิตสำนึกใน
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
11.3. นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถติดตั้ง 
จัดการและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
          12.1.1 การใช้เทคโนโลยีของผู้เข้าร่วมอบยังใช้ไม่เต็มศักยภาพ 

12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
 12.2.1 ปีการศึกษาที่ตั้งไว้อาจไม่ค่อยเพียงพอ เนื่องจากจำนวนผู้เข้าอบรมอาจ  
   มีมากกว่าที่กำหนดไว้ จึงต้องใช้ปีการศึกษามากข้ึน   

 
 

   

    ลงชื่อ   ผู้เสนอโครงการ 
        (ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรือนขวัญ พลฤทธิ์) 
       คร ู

 
ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นายณัชพล กาฬภักดี) 
   หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
ลงชื่อ   ผู้ตรวจโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน  

 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

148 | โ ร ง เ รี ย น บ่ อ ก รุ วิ ท ย า  
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 

 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว   
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จำนวน 16,000 บาท   
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) 
   
                    รวมทั้งสิ้น จำนวน 16,000 บาท   (หนึ่งหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 
 
 
รายละเอียดการใช้จ่ายปีการศึกษา ทุกรายการถัวจ่าย  
 

ที ่ รายการ จำนวน  
(หน่วย) 

หน่วยละ  
(บาท) 

เป็นเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 

 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 
เพ่ือการเรียนการสอน 

    

1 ค่าอาหารและอาหารว่าง  ในการอบรม 
2 วัน   

50 บาท 70 7,000  

2 ค่าจ้างวิทยากรในการอบรม  
จำนวน 2 วัน    

1 คน  600 8,400  

3 ค่าวัสดุและอุปกรณ์การอบรม   600  
                                รวม 16,000  

รวมทั้งสิ้น จำนวน 16,000 บาท  (หนึ่งหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 
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24.โครงการสอบเข้าเรียนต่อและปรับพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนมีผลิตผล 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานวิชาการ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายเอกราช  พาชัย     
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

     ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     ปีการศึกษา 2564 
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน 10,000 บาท   
.................................................................................................................. ......................................... 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันโรงเรียนบ่อกรุวิทยา มีนักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก การสอบเพื่อคัดเลือก
นักเรียนเข้าเรียนเป็นการดึงดูดความสนใจไม่ให้ไปเรียนที่อ่ืนได้ และปรับพ้ืนฐานนักเรียนใหม่เพ่ือให้มี
ความพร้อมในการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่ เพ่ือนใหม ่สถานที่ใหม่เมื่อมีการจัดการเรียน
การสอนแล้วจำเป็นต้องรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบเพ่ือแก้ไขและพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน 
- เพ่ือปรับพ้ืนฐานนักเรียน 

 
๓. เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ  ๑. ผู้เรียนสอบเข้าร้อยละ ๑๐๐  
       ๒. ผู้เรียนปรับพื้นฐาน ร้อยละ ๑๐๐ 

     - เชิงคุณภาพ  ๑. ผู้เรียนได้รับการสอบเข้าตามเกณฑ์ 

  ๒. นักเรียนไดป้รับพื้นฐานก่อนเข้ามาเรียน 
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๔. วิธีดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๑ 
กิจกรรมสอบเข้า
เรียนต่อชั้น ม.๑  
ม.๔ และปวช.๑ 

๑. ขั้นวางแผน (Plan) 
    ๑.๑ เสนอโครงการ 
    ๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๒. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    ๒.๑ เตรียมผลการเรียน 
    ๒.๒ ประชุมผู้ปกครอง 
๓. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    ๓.๑ ติดตามผลการดำเนินงานและให้
ข้อเสนอแนะ 
    ๓.๒ สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
๔. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    นำข้อมูลมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุด
ด้อย เพื่อวางแผนการดำเนินการในครั้ง
ต่อไป 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

นายเอกราช  
พาชัย 

   กิจกรรม ๒ 
กิจกรรมปรับพ้ืน
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 
 

๑. ขั้นวางแผน (Plan) 
    ๑.๑ เสนอโครงการ 
    ๑.๒ ทำปฏิทิน 
๒. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    จัดกิจกรรมวิชาการภายในโรงเรียน 
๓. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    ๓.๑ ติดตามผลการดำเนินงานและให้
ข้อเสนอ  แนะ 
    ๓.๒ สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
๔. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

ว่าที่ร้อยตรีหญิง 
เรือนขวัญ  
พลฤทธิ์ 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
    นำข้อมูลมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุด
ด้อย เพื่อวางแผนการดำเนินการในครั้ง
ต่อไป 

กิจกรรมที่ ๓  
กิจกรรมสอบเข้า
เรียนต่อชั้น ม.๑ ม.
๔ และปวช.๑ 

๑. ขั้นวางแผน (Plan) 
    ๑.๑ เสนอโครงการ 
    ๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๒. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    ๒.๑ เตรียมผลการเรียน 
    ๒.๒ ประชุมผู้ปกครอง 
    ๒.๓ รับผลการเรียน 
๓. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    ๓.๑ ติดตามผลการดำเนินงานและให้
ข้อเสนอแนะ 
    ๓.๒ สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
๔. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    นำข้อมูลมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุด
ด้อย เพ่ือวางแผนการดำเนินการในครั้ง
ต่อไป 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

นายเอกราช  
พาชัย 

 

๕. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๖. ปีการศึกษา   จำนวน ๑0,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................) 

                       
7. สถานที่ดำเนินโครงการ    
   ๘.๑ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
   ๘.๒ โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  
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8. ผู้รับผิดชอบ  นายเอกราช พาชัย 

9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ กลุ่มบริหารวิชาการ 

๑0. วิธีการวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
๑. การสอบเข้า   แบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้เรียนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ 

ขึ้นไป 
๒. การปรับพื้นฐาน แบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 
๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.ครูและนักเรียนที่ได้ไปแข่งขันทักษะทางวิชาการมีความรู้และประสบการณ์สามารถนำมา
พัฒนาคุณภาพได้ต่อไป 
 ๒. เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจและตั้งใจค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือเตรียมพร้อมไป
แข่งขัน 

 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
         ปีการศึกษาที่ใช้ดำเนินการอาจไม่เพียงพอ  
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
                 อาจจะมีการหาปีการศึกษาอ่ืน ๆ มาสนับสนุน  
 
 

ลงชื่อ   ผู้เสนอโครงการ 
      (นายเอกราช  พาชัย) 
                 ครู    
 
 
ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นายณัชพล  กาฬภักดี) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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ลงชื่อ   ผู้ตรวจโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน  
 
 
 
ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการสอบเข้าเรียนต่อและปรับพื้นฐาน 

 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................) 

 รวมทั้งสิ้น  จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 

รายละเอียดการใช้จ่ายปีการศึกษา ทุกรายการถัวจ่าย 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้

จ่าย 

จำนวน

(หน่วย) 

ราคาต่อ

หน่วย 

รวม 

๑. กิจกรรมวิชาการ 

   ๑.๑ สอบเข้า 

   ๑.๑ ปรับพื้น 

    

วัสดุสิ้นเปลือง/ค่าจ้าง

เหมาทำอาหาร/ 

ค่าน้ำดื่ม 

- -  

๒,๐๐๐ บาท 

๑๐,๐๐๐  บาท 

 

รวมทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ๑๐,๐๐๐ บาท 
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25.โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี บ่อกรุ หญ้าไซ  
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 

     ศักยภาพคน 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที ่3 ผู้เรียนมีผลิตผล 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายก้องภพ ธัญญเจริญ     
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

      ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     ปีการศึกษา 2564 
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน 15,000 บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากโรงเรียนบ่อกรุวิทยา เป็นโรงเรียนประจำตำบล ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  โรงเรียนบ่อกรุ
วิทยาได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ เช่น กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตซอล 
กีฬาแบดมินตัน กีฬาเซ-ปักตะกร้อ กีฬาเปตอง และกรีฑา ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา และกรีฑา ระดับจังหวัดเป็นประจำทุกปีที่ผ่านมามีผลงานเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง  
ดังนั้นจึงได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาประเพณี บ่อกรุ หญ้าไซขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักเรียน ให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย และค้นหานักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬา เพ่ือส่งเสริม
ให้มีทักษะทางด้านกีฬาให้สูงขึ้น และสามารถไปต่อยอดต่อไปได้ในอนาคต 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.๑  เพื่อให้นักเรียนที่มีทักษะด้านกีฬา ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ 
2.๒  เพ่ือให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย  มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 
2.๓  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
 

3.  เป้าหมายในการดำเนินงาน 
         3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

1. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาสี ต้านยาเสพติด ร้อยละ 100 
2. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “หญ้าไซ-บ่อกร”ุ ร้อยละ 100 
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  3.2 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีทักษะด้านกีฬาและกรีฑามากยิ่งขึ้น 
2. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย 
3. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นคนที่ยอมรับ รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้
อภัย  

 
4.  วิธีการดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ปีการศึกษา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรม 
การแข่งขันกีฬา
ระหว่างเรียน 

1.ขั้นวางแผน(PLAN) 
   ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
กำหนดวันจัดการแข่งขันกีฬา
ระหว่างเรียน  
2.ขั้นดำเนินการ (DO) 
   จัดการแข่งขันกีฬา 
3.ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
   ประเมินผล+สรุป+รายงาน 
4.ขั้นปรับปรุงแก้ไข (ACT) 
   นำผลการประเมินมาปรับปรุง
ในการจัดฯครั้งต่อไป 

ตลอดปี 
การศึกษา 
2564 

3,000 ครูวิทยา แก้ว
เปี่ยม 

กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรม 
การแข่งขันกีฬา
และกรีฑาสี  
ต้านยาเสพติด 

1.ขั้นวางแผน(PLAN) 
   ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
กำหนดวันจัดการแข่งขันกีฬาและ
กรีฑาสี ต้านยาเสพติด  
2.ขั้นดำเนินการ (DO) 
   จัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาสี 
ต้านยาเสพติด 
3.ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
   ประเมินผล+สรุป+รายงาน 
4.ขั้นปรับปรุงแก้ไข (ACT) 
   นำผลการประเมินมาปรับปรุง
ในการจัดฯครั้งต่อไป 

ตลอดปี 
การศึกษา 
2564 

3,000 ครูก้องภพ 
ธัญญเจริญ 

กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรม 
การแข่งขันกีฬา
ประเพณี 
“หญ้าไซ-บ่อกรุ” 

1.ขั้นวางแผน(PLAN) 
   ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
กำหนดวันจัดการแข่งขันกีฬา
ประเพณี “หญ้าไซ-บ่อกร”ุ 
2.ขั้นดำเนินการ (DO) 

ตลอดปี 
การศึกษา 
2564 

3,000 ครูก้องภพ 
ธัญญเจริญ 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ปีการศึกษา ผู้รับผิดชอบ 
    นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาประเพณี  
“หญ้าไซ-บ่อกรุ”  
3.ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
   ประเมินผล+สรุป+รายงาน 
4.ขั้นปรับปรุงแก้ไข (ACT) 
   นำผลการประเมินมาปรับปรุง
ในการจัดฯครั้งต่อไป 

กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา
นักเรียน 
สุพรรณบุรี  

1.ขั้นวางแผน(PLAN) 
   ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
สมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน 
สุพรรณบุรี  
2.ขั้นดำเนินการ (DO) 
   นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
3.ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
   ประเมินผล+สรุป+รายงาน 
4.ขั้นปรับปรุงแก้ไข (ACT) 
   นำผลการประเมินมาปรับปรุง
ในการจัดฯครั้งต่อไป 

ตลอดปี 
การศึกษา 
2564 

3,000 ครูศิวกานต์ 
ทองไพรวรรณ 

กิจกรรมที่ 5 
กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา
รายการพิเศษ
ภายนอก
สถานศึกษา เช่น 
ฟุตบอล ฟุตซอล 
วอลเล่ย์บอล 
ตะกร้อ และกีฬา
อ่ืนๆ  

1.ขั้นวางแผน(PLAN) 
   ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
สมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ภายนอกสถานศึกษา เช่น เข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชน อบจ. 
ลีกคัพ ประจำปี 2564 เป็นต้น  
2.ขั้นดำเนินการ (DO) 
   นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ตามรายการที่ได้สมัครเข้าร่วม 
3.ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
   ประเมินผล+สรุป+รายงาน 
4.ขั้นปรับปรุงแก้ไข (ACT) 
   นำผลการประเมินมาปรับปรุง
ในการจัดฯครั้งต่อไป 

ตลอดปี 
การศึกษา 
2564 

3,000 ครูก้องภพ 
ธัญญเจริญ 

และ 
ครูศิวกานต์ 

ทองไพรวรรณ 
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5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2564  
 
6. ปีการศึกษา จำนวน 15,000 บาท   (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................) 

 
7. สถานที่ดำเนินโครงการ  

7.1 สนามกีฬาโรงเรียนบ่อกรุวิทยา  
7.2 สนามกีฬาโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา  
7.3 สนามกีฬาภายนอกโรงเรียน  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 นายก้องภพ ธัญญเจริญ 
 
9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  

9.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
9.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
9.3 ครูที่ฝึกซ้อมกีฬาและกรีฑา แต่ละประเภท 

 
10. วิธีการวัดและประเมินผล  
 

ตัวบ่งชี้ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วม
แข่งขันกีฬาและกรีฑาสี ต้าน
ยาเสพติด 

แบบบันทึกจำนวนนักเรียน 
เข้าร่วมกิจกรรม 

นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 

จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วม
แข่งขันกีฬาประเพณี “หญ้า
ไซ-บ่อกร”ุ 

แบบบันทึกจำนวนนักเรียน 
เข้าร่วมกิจกรรม 

นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาและกรีฑา 
นอกสถานที ่ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
ในตนเอง 

นักเรียนมีความพึงพอใจตนเอง
อยู่ในระดับดี 

 
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1  นักเรียนที่มีทักษะด้านกีฬา ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ  

11.2 นักเรียนรักการออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ ไม่เจ็บป่วยง่าย 
 11.3  นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม และไม่ยุ่งเก่ียวกับ 
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  ยาเสพติด 
11.4 นักเรียนเป็นคนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
  ปีการศึกษาที่ได้รับอาจไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาหรือนำนักเรียน
  ไปแข่งขันกีฬาภายนอกโรงเรียน   
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
                  อาจมีการหาปีการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อนำมาสมทบปีการศึกษาที่ได้รับ  
 
 
    ลงชื่อ   ผู้เสนอโครงการ 

   (นายก้องภพ ธัญญเจริญ)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 

ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นายณัชพล  กาฬภักดี) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
ลงชื่อ   ผู้ตรวจโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
หัวหน้างานแผนงานและนโยบาย 
 
 
ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 

     (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี บ่อกรุ หญ้าไซ 

 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จำนวน 15,๐๐๐ บาท    
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................) 

   รวมทั้งสิ้น จำนวน 15,000 บาท   (หนึ่งหมื่นหา้พันบาทถ้วน)  
 

รายละเอียดการใช้จ่ายปีการศึกษา ทุกรายการถัวจ่าย  
 

ที ่ รายการ จำนวน 
(หน่วย) 

หน่วยละ 
(บาท) 

เป็นเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่าง
เรียน 

    

1 ค่าวัสดุและอุปกรณ์กีฬา   1,000  
2 อาหารว่างและน้ำดื่มสำหรับนักเรียน    1,000  
 กิจกรรมที่ 2 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาสี  
ต้านยาเสพติด 

    

3 ค่าวัสดุและอุปกรณ์กีฬา   1,500  
4 อาหารว่างและน้ำดื่มสำหรับนักเรียน   1,000  
 กิจกรรมที่ 3 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณี 
“หญ้าไซ-บ่อกรุ” 

    

5 ค่าน้ำมันรถ นำนักเรียนไปแข่งขันกีฬา  
ณ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 

  1,000  

6 อุปกรณ์ฝึกซ้อมกีฬา    500  
7 อาหารว่างและน้ำดื่มสำหรับนักเรียน

ฝึกซ้อมกีฬาก่อนแข่งขัน 
  500  

8 อาหารว่างและน้ำดื่มสำหรับนักเรียน
ในวันแข่งขัน  

  1,000  
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รายละเอียดการใช้จ่ายปีการศึกษา ทุกรายการถัวจ่าย  
 

ที ่ รายการ จำนวน 
(หน่วย) 

หน่วยละ 
(บาท) 

เป็นเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน 
สุพรรณบุรี  

    

9 ค่าน้ำมันรถ นำนักเรียนไปแข่งขันกีฬา  
ณ สนามกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี 

  1,000  

10 ค่าอาหารและน้ำดื่มสำหรับวันแข่งขัน   500  
11 อาหารว่างและน้ำดื่มสำหรับวัน

ฝึกซ้อม  
  500  

12 ค่าวัสดุและอุปกรณ์กีฬาฝึกซ้อม   500  
 กิจกรรมที่ 5 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬารายการ
พิเศษภายนอกสถานศึกษา เช่น 
ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล 
ตะกร้อ และกีฬาอื่นๆ 

    

13 ค่าน้ำมันรถ นำนักเรียนไปแข่งขันกีฬา  
ณ สนามกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี 

  1,000  

14 ค่าอาหารและน้ำดื่ม    2,000  
15 ค่าวัสดุและอุปกรณ์กีฬา   2,000  

                                รวม 15,000  
รวมทั้งสิ้น 15,000 บาท  (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
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26.โครงการพัฒนาคุณภาพงานแนะแนวเพื่อการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ.     ข้อที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนมีผลิตผล 
ฝ่ายทีร่ับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวนันทิยา เอกคณาปราชญ์  
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม        ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

      ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     ปีการศึกษา 2564 
ปีการศึกษาดำเนินการ  ๖,๔๐๐ บาท 
............................................................................................................................. .............................. 
๑. หลักการและเหตุผล 

การแนะแนวที่มีคุณภาพก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพของผู้เรียน จึงควรมีการพัฒนา
คุณภาพงานแนะแนวอย่างสม่ำเสมอ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือแนะแนวการศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการ  
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ  แนะแนวการศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน ได้ร้อยละ ๑๐๐ 

๓.๒ เชิงคุณภาพ แนะแนวการศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   
๔. วิธีการดำเนินโครงการ 
 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๑  
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพงานแนะแนว
เพ่ือการศึกษา 
  

๑. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
แต่งตั้งคณะกรรมการงานแนะ
แนวเพ่ือ จัดทำปฏิทินการ
ปฏิบัติงานวางแผน  
 ๒. ขั้นดำเนินการ (Do) 
ดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

นางสาวนันทิยา  
เอกคณาปราชญ์ 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๓. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
ติดตามผลการนิเทศ กำกับ 
ติดตาม และประเมินผล 
๔. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
วิเคราะห์ สรุป และรายงานผล 

 
๕. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
๖. ปีการศึกษา จำนวน ๖,๔๐๐ บาท   (หกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................) 

 
๗. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

นางสาวนันทิยา เอกคณาปราชญ์ 
 
๙. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
  
๑๐. วิธีการวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
แบบสำเร็จของโครงการ แบบประเมินโครงการ อยู่ในเกณฑ์ระดับดี  
นักเรียนมีความพึงพอใจ 

ในระดับดี 
แบบประเมินความพึงพอใจ นักเรียนมีความพึงพอใจใน

ระดับดี ร้อยละ 80  
 
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 งานแนะแนวการศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการมีการพัฒนาและได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 
 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
         การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่จะให้มาแนะแนว   
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
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                 ต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานหรือสถานบันทีจะมาแนะแนวให้เรียบร้อย  
เพ่ือจะได้จัดระบบการเข้าแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ  
 
     ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
                                                        (นางสาวนันทิยา  เอกคณาปราชญ์) 
                 หัวหน้างานแนะแนว 
 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายณัชพล  กาฬภักดี) 
                หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวชิาการ 
 
 

ลงชื่อ   ผู้ตรวจโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
หัวหน้างานแผนงานและนโยบาย 

 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพัฒนาคุณภาพงานแนะแนวเพื่อการศึกษา 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ   งานแนะแนว 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จำนวน 6,400 บาท  
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) 

 
  รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖,๔๐๐ บาท   (หกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

 
รายละเอียดการใช้จ่ายปีการศึกษา ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

ที ่                           รายการ จำนวน 
(หน่วย) 

หน่วยละ 
(บาท) 

เป็นเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ แฟ้มใส่เอกสาร ๑๕๐ ๒๕ ๓,๗๕๐  
๒ กระดาษเอสี่ ๕ รีม ๑๒๐ ๖๐๐  
๓ กระดาษปก ๓ แพ็ค ๑๐๐ ๓๐๐  
๔ กระดาษแล็คซีน ๑๐ ม้วน ๗๐ ๗๐๐  
๕ ลวดเย็บกระดาษเบอร์๓ ๑ อัน ๑๕๐ ๑๕๐  
๖ ปากกา ๑๕๐ ๕ ๗๕๐  
๗ กระดาษปก ๑ แพ็ค ๑๕๐ ๑๕๐  

รวม ๖,๔๐๐  
รวมทั้งสิ้น    ๖,๔๐๐    บาท     (หกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
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27.โครงการตลาดนัดวิชาการ (Open House) 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ.     ข้อที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนมีผลิตผล 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรือนขวัญ  พลฤทธิ์   
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม        ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

      ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     ปีการศึกษา 2564 
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน  ๑๔,450 บาท   
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

เป้าหมายของการจัดการศึกษา คือการจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิต และสร้างสังคม ชุมชน ให้
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียน โดยใช้การศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยสำคัญ
ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้น สถานศึกษาจึงแสวงหาการมีส่วนร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้ง 
บ้าน องค์กรต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมที่
หลากหลายรูปแบบ ซึ่งในปัจจุบันสถานศึกษามีการแข่งขันกันสูงมากเพ่ือดึงเด็กนักเรียนเข้าไปเรียนต่อ
ในสถานศึกษาของตนเอง เพื ่อเป็นการประชาสัมพันธ์และการประสานงานกับชุมชนภายนอก 
ผู้ปกครอง ได้เข้าใจและรับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน ฝ่ายบริหาร
วิชาการของโรงเร ียนเห็นความสำคัญของการจัดตลาดนัดวิชาการ (Open House) ให้ชุมชน 
ผู้ปกครอง และนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาที่อยู ่ในเขตพื้นที่บริการ ได้เข้ามาร่วมงานและ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางให้กับนักเรียน ผู้ปกครองมีโอกาสได้ปรึกษาในเรื่อง
การเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
๒. วัตถุประสงค์ 
 2.๑. เพื่อเป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรอื่น ๆ  

2.๒. เพื่อการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
2.๓. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา กับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร

        อ่ืน 
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๓. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

๑. นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม
อย่างน้อย ๒๐๐ คน 

๒. มีการประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการอย่างทั่วถึง ร้อยละ ๑๐๐ 
3.2 ด้านคุณภาพ 

๑. มีการประสานความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนอย่างเหมาะสมและทั่วถึง 

๒. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูในสถานศึกษา กับผู้ปกครอง นักเรียนในเขต
พ้ืนที่บริการ 

๓. ครูและนักเรียนร่วมกันจัดแสดงผลงานทางวิชาการ อย่างภาคภูมิใจ 
 

๔. วิธีการดำเนินโครงการ 
 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

-กิจกรรมตลาด
นัดวิชาการ 
(Open House) 

- ประชุมคณะกรรมการ 
- วางแผนการดำเนินงาน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในแต่
ละกิจกรรม 
- จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานตาม
โครงการ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

นายณัชพล กาฬ
ภักด ี 

- จัดกิจกรรมนำผลงานของนักเรียนแต่
ละกลุ่มสาระมาจัดนิทรรศการในวัน
ตลาดนัดวิชาการ (Open House) 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

คณะกรรมการ 

- เก็บรวบรวมข้อมูล 
- นำข้อมูลมาวิเคราะห์ผล 
- สรุปผลการดำเนินงาน 
- รายงานผลต่อผู้บริหาร 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

ว่าที่ร.ต.หญิงเรือน
ขวัญ  พลฤทธิ์, 
นายเอกราช  

 พาชัย 
 
5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 
 
6. ปีการศึกษา จำนวน ๑๔,450 บาท  (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) 
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7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรือนขวัญ พลฤทธิ์ 
 
9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  

9.1 คณะกรรมการโครงการและครูแต่ละกลุ่มสาระฯ 
๙.๒ นักเรียนโรงเรียนบ่อกรุวิทยาและนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการ 
 

10. วิธีการวัดและประเมินผล  
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 

๑.  คามพึงพอใจของนักเรียน แบบประเมิน ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความ
พึงพอใจมาก 

 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.๑. เกิดการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรอ่ืน ๆ  
11.๒. มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
11.๓. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา กับผู้ปกครอง ชุมชน และ

องค์กรอ่ืน  
 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
         ปีการศึกษาที่ใช้ดำเนินการอาจไม่เพียงพอ  
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
                 อาจจะมีการหาปีการศึกษาอ่ืน ๆ มาสนับสนุน  
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         ลงชื่อ                ผู้เสนอโครงการ 
        (ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรือนขวัญ พลฤทธิ์) 

คร ู
 
ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นายณัชพล กาฬภักดี) 
   หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
ลงชื่อ   ผู้ตรวจโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน  

 
ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการตลาดนัดวิชาการ (Open House) 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน ๑๔,450 บาท  
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) 
   
                    รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๔,450 บาท  (หนึ่งหม่ืนสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 
รายละเอียดการใช้จ่ายปีการศึกษา ทุกรายการถัวจ่าย  
 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้จ่าย จำนวน ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 

-กิจกรรมแสดงผลงาน
นักเรียนวันตลาดนัดวิชาการ  

(Open House) 

- วัสดุอุปกรณ์การสร้าง
ชิ้นงานของนักเรียน 
แต่ละกลุ่มสาระฯ 

-ป้ายไวนิล 

๑๐ 
 
 

๑ 

๑,๔๐๐ 
 
 

450 

๑๔,๐๐๐บาท 
 

450 บาท 

รวม จำนวน ๑๔,450 บาท  (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน) 

๑๔,450 
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28.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนมีผลิตผล 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานวิชาการ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายเอกราช  พาชัย     
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

     ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     ปีการศึกษา 2564 
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน 10,000 บาท   
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้และผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ของใน
ระดับชั้น ม.6 ของโรงเรียนบ่อกรุวิทยาในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาสูงขึ้นตามลำดับทุกปีการศึกษาใน
ภาพรวม อยู่ในอันดับต้นๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ แต่การยกระดับให้
สูงขึ้นเป็นนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนที่จำเป็น ต้องพัฒนา
คุณภาพให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้ครูผู้สอน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้กำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพด้วยการใช้สื่อเทคโนโลยี 
ใช้คลังข้อสอบและการช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ 
สูงขึ้น 
 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา จังได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
 ๒. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบวัดผลระดับชาติ (O-NET)  
     ชั้น ม.๖ 
 
๓. เป้าหมาย 
 - เชิงปริมาณ  ครูผู้สอนทุกคน ทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 
 - เชิงคุณภาพ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ชั้น ม.๖  
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๔. วิธีดำเนินโครงการ 
กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

-กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

-จัดกิจกรรมสอนเสริม “เติมเก่ง เร่งพัฒนา 
กลุ่มอ่อน” เป็นกิจกรรมเพ่ิมเติมความรู้ให้กับ
นักเรียน ระดับ ม.๖ เพ่ือเตรียมความพร้อม
ทดสอบ O-NET (คาบสอนเสริม) 
-จัดกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้รู้จักวิเคราะห์ 
โดยออกแบบการสอนให้คิดวิเคราะห์มาก
ยิ่งขึ้น  
-จัดแบบเสริมทักษะหลักภาษาการใช้ภาษา 
ประกอบการฝึกทักษะการวิเคราะห์ข้อสอบ 
ชุดข้อสอบ O-NET  
-จัดข้อสอบ O-NET ม.๖ จากข้อสอบ
ออนไลน์จากคลังข้อสอบของกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 
-จัดเสริมความรู้โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 

ปี 
ปีการศึกษา 

2564 

นันทิยา  
จักรพันธุ์ 

-กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

-จัดสอนแยกกลุ่ม ๔ ระดับ โดยจัดเวลาสอน
ตามชั่วโมงท่ีสอน 
-สอนเสริมเพ่ิมเติมกลุ่มอ่อน ในชั่วโมงซ่อม
เสริม              -วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET 
และจัดทำคลังข้อสอบ            -จัดข้อสอบ 
O-NET ม.๖ จากข้อสอบจริงในปีที่ผ่านมา                    
-จัดเสริมความรู้โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 

ปี 
ปีการศึกษา 

2564 

ปนดา 
ปกรณ์สิทธิ์ 
มนัสนันท์ 
บุษปศร 

 
 

-กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

-วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET และจัดทำคลัง
ข้อสอบ ม.๖ 
-จัดสอนเนื้อหาเกี่ยวกับ ข้อสอบ O-NET ใน
ชั่วโมงเรียน 
-จัดข้อสอบ O-NET ม.๖ จากข้อสอบจริงในปี
ที่ผ่านมา                    
-ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ 
-ประเมินผลการทดสอบ 
-จัดเสริมความรู้โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 

ปี 
ปีการศึกษา 

2564 

เบ็ญจมาศ               
อรอุมา                  
เอกราช                
ณัฐธิดา                       
ณัชพล 

เรือนขวัญ 
ธัญญาเรศ 
จักรพันธ์ 

-กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ

-รวบรวมข้อสอบ ม.๖ ตั้งแต่ปี ๕๑-๕๕ ให้
นักเรียนฝึกทำ แล้วครูนักเรียนช่วยกันเฉลย 

ปี 
ปีการศึกษา 

2564 

ษิชณาก์ 
ชัยวัฒน ์
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

-รวบรวมข้อสอบออนไลน์ ม.๖ ให้นักเรียนฝึก
ทำ 
-ทบทวนเนื้อหา ม.๖ ตามตัวชี้วัดแล้วฝึกทำ
แบบทดสอบ ข้อสอบ O-NET ม.๖  
-จัดเสริมความรู้โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 

-กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา 

-ครูสืบค้นข้อสอบออนไลน์แต่ละมาตรฐาน
ตัวชี้วัด ม.๖ และครูนำมาให้นักเรียนทำ ครู
อธิบายเพิ่มเติม 
-จัดให้ความรู้เสริมในชั่วโมงเรียนตาม
มาตรฐาน สาระการเรียนรู้ในระดับชั้น ม.๖ 

ปี 
ปีการศึกษา 

2564 
 
 

ก้องภพ 
วิทยา 

 

-กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

-พัฒนาในตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
-นำตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วนมาวิเคราะห์
เพ่ือจัดทำสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกัน 
-จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการใช้ ICT เพ่ือการ
เรียนรู้ เช่น การทำข้อสอบออนไลน์ 
-นำตัวอย่างข้อสอบในปีที่ผ่านมาและดาวน์
โหลดข้อสอบจากเว็บไซต์มาฝึกทำข้อสอบ 

ปี 
ปีการศึกษา 

2564 
 
 

สรยุตต์ 

-กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

-กิจกรรมป้ายนิเทศ จัดกิจกรรมนิเทศ สาระ
น่ารู้ 
-กิจกรรมเสียงตามสาย ให้ความรู้ต่างๆ
เกี่ยวกับกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ช่วงพัก
กลางวัน 
 

ปี 
ปีการศึกษา 

2564 
 

สุนันทา 
มนัส 

ศิวกานต์ 

-กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

ขั้นวางแผน 
-ประชุมบุคลากรครูในกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
ขั้นดำเนินการ 
-ดำเนินการตามแผนกิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โดยใช้
เวลาในการติว ๓ ชั่วโมง /สัปดาห์ 
-จัดเสริมความรู้โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
ขั้นสรุปและประเมินผลกิจกรรม  
ประเมินผลและสรุปการดำเนินการ 

ปี 
ปีการศึกษา 

2564 
 
 

ศศิร์ภร 
สมหมาย 
กฤษฎา 

 

๕. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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๖. ปีการศึกษา จำนวน 10,000 บาท 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) 

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

๘. ผู้รับผิดชอบ คณะครูทุกท่าน 

๙. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญใน ๕ กลุ่มสาระฯหลัก 

๑๐. วิธีการวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 

๑.  ผลการเรียนของนักเรียนใน
ระดับโรงเรียนสูงขึ้น 

แบบทดสอบ ร้อยละ ๓ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๒.  ผลสัมฤทธิ์ O-NET ม.๖ สงูขึ้น แบบทดสอบระดับชาติ ร้อยละ ๓ , ๕ กลุ่มสาระหลัก 

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ครูผู้สอนปรับกระบวนการเรียนเปลี่ยนกระบวนการสอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้
ของผู้เรียนได้มากยิ่งข้ึน 
 ๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพ่ิมสูงขึ้นตาม
เป้าหมายที่กำหนดร้อยละ ๓ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งระบบชั้น ม.๖ 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
  ต้องวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของนักเรียน 
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
                  หาวิธีการส่งเสริมจุดเด่น และแก้ปัญหาจุดด้อยของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
ทำคะแนนสอบต่างๆ ได้ดีขึ้น  
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     ลงชื่อ   ผู้เสนอโครงการ 

      (นายเอกราช  พาชัย) 
                 ครู    
 
ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นายณัชพล  กาฬภักดี) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 
ลงชื่อ   ผู้ตรวจโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน  

 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   

 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จำนวน 10,000  บาท 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................)  
                    รวมทั้งสิ้น  จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
รายละเอียดการใช้จ่ายปีการศึกษา ทุกรายการถัวจ่าย  

ที ่ รายการ จำนวน  
(หน่วย) 

หน่วยละ  
(บาท) 

เป็นเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 

 กิจกรรม เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

    

1 ค่าเอกสารประกอบการเรียน 5 วัน 
วันละ 1 ชุด ชุดละ 10 บาท/คน 
(นักเรียน 21 คน) 

105 ชุด 10 1,050  

2 ค่าอาหารว่าง 5 วัน วันละ 2 มื้อ 
รวม 10 มื้อ เหมาจ่าย เฉลี่ยมื้อละ 
10 บาท/คน (นักเรียน 21 คน )  

10 มื้อ 210 2,100  

3 ค่าอาหารและน้ำดื่ม 5 วัน รวม  
5 มื้อ เหมาจ่าย เฉลี่ยมื้อละ 50 
บาท/คน (นักเรียน 21 คน ) 

5 มื้อ 1,050 5,250  

4 ค่าตอบแทนวิทยากร  1 1,600 1,600  
                                รวม 10,000     

รวมทั้งสิ้น จำนวน 10,000 บาท  (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน ) 
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ตารางสอนเสริม O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ประจำปีการศึกษา2563 

 
ที ่ วัน/เดือน/ปี รายวิชา หมายเหตุ 
1 วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ภาษาอังกฤษ  
2 วันอาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาศาสตร์  
3 วันอาทิตย์ ที่ 7 มีนาคม 2564 คณิตศาสตร์  
4 วันเสาร์ ที่ 13 มีนาคม 2564 สังคมศึกษาฯ  
5 วันอาทิตย์ ที่ 14 มีนาคม 2564 ภาษาไทย  

 
 

วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
ณ  ห้องประชุมจันทร์ใหม่มูล โรงเรียนบ่อกรุวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

เวลา (น.) กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
08.00 - 08.30  นักเรียนลงทะเบียน รับเอกสารประกอบการเรียน  

ณ ห้องจันทร์ใหม่มูล โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
08.30 - 09.00  พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เพ่ือพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   
ผอ.วรรณดน  สุขาทิพยพันธุ์ 

09.00 - 10.00 สอนเสริม O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษ วิทยากร 
10.00 - 10.15  พักรับประทานอาหารว่าง  
10.15 - 12.00 สอนเสริม O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษ (ต่อ) วิทยากร 
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง  
13.00 - 14.00 สอนเสริม O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษ (ต่อ) วิทยากร 
14.00 - 14.15 พักรับประทานอาหารว่าง  
14.15 – 16.00 สอนเสริม O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษ (ต่อ) วิทยากร 
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วันอาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 
ณ  ห้องประชุมจันทร์ใหม่มูล โรงเรียนบ่อกรุวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

เวลา (น.) กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
08.00 - 08.30  นักเรียนลงทะเบียน รับเอกสารประกอบการเรียน  

ณ ห้องจันทร์ใหม่มูล โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

08.30 - 10.00 สอนเสริม O-NET ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยากร 
10.00 - 10.15  พักรับประทานอาหารว่าง  
10.15 - 12.00 สอนเสริม O-NET ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยากร 
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง  
13.00 - 14.00 สอนเสริม O-NET ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยากร 
14.00 - 14.15 พักรับประทานอาหารว่าง  
14.15 - 15.30 สอนเสริม O-NET ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยากร 

 
 

 
วันอาทิตย์ ที่ 7 มีนาคม 2564 
ณ  ห้องประชุมจันทร์ใหม่มูล โรงเรียนบ่อกรุวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

เวลา (น.) กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
08.00 - 08.30  นักเรียนลงทะเบียน รับเอกสารประกอบการเรียน  

ณ ห้องจันทร์ใหม่มูล โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 
08.30 - 10.00 สอนเสริม O-NET ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยากร 
10.00 - 10.15  พักรับประทานอาหารว่าง  
10.15 - 12.00 สอนเสริม O-NET ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยากร 
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง  
13.00 - 14.00 สอนเสริม O-NET ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยากร 
14.00 - 14.15 พักรับประทานอาหารว่าง  
14.15 - 15.30 สอนเสริม O-NET ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยากร 
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วันเสาร์ ที่ 13 มีนาคม 2564 
ณ  ห้องประชุมจันทร์ใหม่มูล โรงเรียนบ่อกรุวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

เวลา (น.) กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
08.00 - 08.30  นักเรียนลงทะเบียน รับเอกสารประกอบการเรียน  

ณ ห้องจันทร์ใหม่มูล โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษาฯ 
08.30 - 10.00 สอนเสริม O-NET ในรายวิชาสังคมศึกษาฯ วิทยากร 
10.00 - 10.15  พักรับประทานอาหารว่าง  
10.15 - 12.00 สอนเสริม O-NET ในรายวิชาสังคมศึกษาฯ วิทยากร 
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง  
13.00 - 14.00 สอนเสริม O-NET ในรายวิชาสังคมศึกษาฯ วิทยากร 
14.00 - 14.15 พักรับประทานอาหารว่าง  
14.15 - 15.30 สอนเสริม O-NET ในรายวิชาสังคมศึกษาฯ วิทยากร 

 
 
วันอาทิตย์ ที่ 14 มีนาคม 2564 
ณ  ห้องประชุมจันทร์ใหม่มูล โรงเรียนบ่อกรุวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

เวลา (น.) กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
08.00 - 08.30  นักเรียนลงทะเบียน รับเอกสารประกอบการเรียน  

ณ ห้องจันทร์ใหม่มูล โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย 
08.30 - 10.00 สอนเสริม O-NET ในรายวิชาภาษาไทย วิทยากร 
10.00 - 10.15  พักรับประทานอาหารว่าง  
10.15 - 12.00 สอนเสริม O-NET ในรายวิชาภาษาไทย วิทยากร 
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง  
13.00 - 14.00 สอนเสริม O-NET ในรายวิชาภาษาไทย วิทยากร 
14.00 - 14.15 พักรับประทานอาหารว่าง  
14.15 - 15.30 สอนเสริม O-NET ในรายวิชาภาษาไทย วิทยากร 
15.30 – 16.00 พิธีปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เพ่ือพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   
ผอ.วรรณดน  สุขาทิพยพันธุ์ 
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29.โครงการค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพเยาวชนด้านภาษาไทย 
๑.  ชื่อโครงการ   ค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพเยาวชนด้านภาษาไทย  
๒.  ลักษณะของโครงการ  โครงการใหม่ 
๓.  แผนงาน   แนวทางการเพ่ิมศักยภาพเด็กและเยาวชน  
๔.  สนองยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
๕.  หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ จึงกล่าวได้ว่าภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญ
อย่างหนึ่งของชาติ ซึ่งเทศบาลตำบลบ่อกรุเห็นสมควรว่าควรจะได้รับการบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ไว้
ให้ยั่งยืนตลอดไป การกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกของเด็กและเยาวชนให้ตระหนักถึงความสำคัญและ
คุณค่าของภาษาไทย จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นการส่งเสริมความสามารถในการใช้
ภาษาแล้ว ยังก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในภาษาไทยรวมไปถึงภาษาถิ่นด้วย โดยถ่ายทอดผ่านกิจกรรม
ที่หลากหลาย เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาษาไทย อันเป็นเอกลักษณ์และ
สมบัติวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป  
๖.  วัตถุประสงค์ 
 ๖.๑ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อกรุ มีความภาคภูมิใจในภาษาไทยและ
ภาษาถ่ิน อันเป็นภาษาประจำชาติ 
 ๖.๒  เพื่อให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อกรุเกิดจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ สามารถสร้างผลงานการเขียนให้เป็นสื่อการเรียนรู้แก่ชุมชนได้ 
 ๖.๓ โรงเรียนมีโอกาสได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากองค์กรชุมชน 
๗.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ๗.๑  เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อกรุจำนวน ๓๔๐ คน มีความภาคภูมิใจในภาษาไทย
และภาษาถ่ิน อันเป็นภาษาประจำชาติ 
 ๗.๒เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อกรุจำนวน ๓๔๐ คน เกิดจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ สามารถสร้างผลงานการเขียนให้เป็นสื่อการเรียนรู้แก่ชุมชนได้ 
 ๗.๓  เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อกรุจำนวน ๓๔๐ คน มีโอกาสได้รับความร่วมมือ
ช่วยเหลือจากองค์กรชุมชน 
๘.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อกรุสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องทั้งภาษาราชการและภาษา
ถิ่น ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในภาษาไทย อันเป็นภาษาประจำชาติ 
๙.  สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  
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๑๐. ระยะเวลาดำเนินการ เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ลำ
ดับ

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน 

ปีก
าร

ศึก
ษา

 
(บ

าท
) 

ระยะเวลาดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ กรกฎาคม  

๒๕๖๔ 
สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

กันยายน 
๒๕๖๔ 

๑ วางแผน/ประชุม
ปรึกษาหารือ 

 ......   เทศบาลตำบลบ่อกรุ
และคณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

๒ เขียนโครงการเสนอ  ......   นางสาวนันทิยา  
เอกคณาปราชญ์ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

๓ ขออนุมัติโครงการ   ......  เทศบาลตำบลบ่อกรุ
และคณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

๔ ดำเนินการตามโครงการ 
-จัดอบรมโครงการค่าย
ส่งเสริมอัจฉริยภาพเยาวชน
ด้านภาษาไทย 
ในเขตเทศบาลตำบลบ่อกรุ 
-ฝึกพัฒนาการเขียน  
การอ่าน และการใช้ภาษา 
ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง 

๒๑,๐๐๐  ...... ...... เทศบาลตำบลบ่อกรุ
และคณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

๕ ประเมินผลโครงการ 
และสรุปโครงการ 

   ...... เทศบาลตำบลบ่อกรุ
และคณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

๖ รายงานผลโครงการ    ...... เทศบาลตำบลบ่อกรุ
และคณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
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๑๑. ปีการศึกษาในการดำเนนิการ 
 ๑๑.๑  เงินปีการศึกษาสนับสนุนจากเทศบาลตำบลบ่อกรุ    ๒๐,๐๐๐       บาท  
 ๑๑.๒  เงินสนับสนุนจากผู้ปกครอง                                      ๑,๐๐๐       บาท 
        รวมเป็นเงิน  ๒๑,๐๐๐      บาท 
 
รายละเอียดการใช้จ่ายปีการศึกษา  แต่ละรายการถัวจ่าย 

ที ่ รายการ จำนวน  
(หน่วย) 

หน่วยละ  
(บาท) 

เป็นเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ ค่าแผ่นป้ายโครงการ (๔ ตารางเมตร) ๑ แผ่น ๖๐๐ ๖๐๐  
๒ ค่าอาหารกลางวัน ของว่างและเครื่องดื่ม 

(๑ วัน) 
๓๔๐ คน ๖๐ ๒๐,๔๐๐  

                               รวม ๒๑,๐๐๐  
รวมทั้งสิ้น  ๒๑,๐๐๐ บาท  (สองหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 

๑๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๑๒.๑  เทศบาลตำบลบ่อกรุ 
๑๒.๒ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
๑๒.๒.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๑๒.๒.๓  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
๑๒.๒.๔  งานแผนงานและนโยบาย 
๑๓. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 - 
๑๔. การติดตามและการประเมินผล 
 ๑๔.๑ จากแบบสอบถาม 
 ๑๔.๒  จากแบบสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 



 

182 | โ ร ง เ รี ย น บ่ อ ก รุ วิ ท ย า  
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

๑๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๕.๑  เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อกรุ มีความภาคภูมิใจในภาษาไทยและภาษาถ่ิน อันเป็นภาษา 
ประจำชาติ ทำให้เกิดความรักในท้องถิ่นของตน 
  ๑๕.๒ เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อกรุเกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
สร้างผลงานการเขียนให้เป็นสื่อการเรียนรู้แก่ชุมชนได้ 
  ๑๕.๓  โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 
 
         ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
             (นางสาวนันทิยา  เอกคณาปราชญ์) 

                                หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
   

       ลงชื่อ...........................................................ผู้ตรวจโครงการ 
            (นายณัชพล  กาฬภักดี) 
                  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

    ลงชื่อ...........................................................ผู้ตรวจโครงการ 
                                  (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
                                 หัวหน้างานแผนงานและนโยบาย  
 

    ลงชื่อ............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                              (นายวรรณดน  สุขาทิพยพันธุ์) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
(     )  อนุมัติโครงการ  (     )  ไม่อนุมัติโครงการ 

    
            ลงชื่อ..........................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
         (นายศักดิ์ชัย  จันทร์ใหม่มูล) 
           นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อกรุ 
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บันทึกความเห็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 
............................................................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................ ................................................................................................  

 
  ลงชื่อ...........................................................  

                          (.................................................... )  
        ตำแหน่ง................................................................. 
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การดำเนินการ โครงการค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพเยาวชนด้านภาษาไทย 
ปีการศึกษา๒๕๖๔ 

โดยการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลบ่อกรุ 
๘.๓๐ น.- ๙.๐๐ น.      ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียน 
๙.๐๐ น.- ๙.๓๐ น.      พิธีเปิด  
                    ผู้นำเยาวชนกล่าวรายงาน 
                    ประธานกล่าวเปิดงาน 
๙.๓๐ น.- ๑๐.๐๐ น.             การแสดงชุดที่ ๑ 
๑๐.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น.          การแสดงชุดที่ ๒ 
๑๐.๓๐ น. - ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕ น. - ๑๑.๐๐ น.   ทักษะการอ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง     
๑๑.๐๐ น. - ๑๑.๒๐ น. การอ่านทำนองเสนาะของเยาวชนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๑๑.๒๐ น. – ๑๑.๔๐ น. การอ่านทำนองเสนาะของเยาวชนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๑๑.๔๐ น. – ๑๒.๐๐ น. การอ่านทำนองเสนาะของเยาวชนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. กิจกรรมภาษาพาเพลิน  
๑๔.๓๐ น. – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๕.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  มอบเกียรติบัตรเยาวชนผู้ร่วมกิจกรรม 
   พิธีปิด 
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30.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการสะเต็มศึกษา วิทย์-คณิต  
1.  ชื่อโครงการ           อบรมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการสะเต็มศึกษา วิทย์-คณิต  

         สร้างเยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
2.  ลักษณะของโครงการ  โครงการใหม่ 
3.  แผนงาน   แนวทางการเพ่ิมศักยภาพเด็กและเยาวชน  
4.  สนองยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5.  หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันนี้ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้นย่อมแตกต่างจากอดีตที่ผ่านมา โดยการเรียนรู้ใน 
ศตวรรษท่ี 21 นี้จะเน้นไปท่ีกระบวนการเรียนรู้หรือทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยทักษะ 
3 ด้าน ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านข้อมูล สื่อและเทคโนโลยี  และทักษะชีวิตใน
อาชีพ  ดังนั้น สะเต็มศึกษากับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงต้องเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้เกิด
การเปลี่ยนผ่านของกระบวนการหรือขั้นตอนในการเรียนรู้ จากแบบดั้งเดิมไปสู่การเรียนรู้  ผู้เรียนจะ
เรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการแก้ปัญหา  จนนำไปสู่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง
และกระบวนการในหาคำตอบ  เพื่อนำมาสู่การรู้แจ้งเห็นจริงได้ด้วยการอธิบายถึงความเป็นเหตุเป็น
ผลของข้อมูลและหลักฐานที่ปรากฏได้  การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะ
เสริมสร้างผู ้เรียนให้เกิดการเรียนรู ้จากการลงมือปฏิบัติ  ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการได้ให้
ความสำคัญกับสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที ่มุ่งบูรณาการ
ศาสตร์ทั้ง 4 สาขาวิชาเข้าด้วยกัน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
เข้าด้วยกัน  ด้วยเหตุนี้เองการศึกษาแบบสะเต็มหรือสะเต็มศึกษาจึงตอบโจทย์เป้าหมายของการจัด
การศึกษาในยุคนี้ เพราะมุ่งเน้นทักษะของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

เทศบาลตำบลบ่อกรุและโรงเรียนบ่อกรุวิทยา จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา วิทย์-คณิต สร้างเยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เยาวชนในโรงเรยีน   
บ่อกรุวิทยาได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะกระบวนการทางสะเต็มศึกษาให้ครบทุกขั้นตอน โดยเป็นการ
เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี-ภาคปฏิบัติ ทั้งภายในโรงเรียนและศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน และ
เพื่อให้เยาวชนเกิดความรักความสามัคคีต่อกัน โดยการทำงานเป็นหมู่คณะ รวมถึงยังสอนให้เยาวชน
เป็นคนอดทน มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ มีวินัย และมีความรับผิดชอบ เป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งของการเปิดโอกาสให้
เยาวชนได้พัฒนาตนเองและได้แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ระหว่างกัน ซึ ่งจะส่งผลให้เยาวชนเติบโตเป็น
นักวิทยาศาสตร์ที ่ดี มีคุณภาพ และเป็นบุคคลที ่มีจิตอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม หวงแหนและรักษา
สิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไปในอนาคต 
6.   วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 6.1. เพ่ือให้เยาวชนในโรงเรียนบ่อกรุวิทยา มีความรู้  ความเข้าใจ  และเกิดทักษะในการเรียนรู้ 
        แบบสะเต็มศึกษา  
 6.2 เพ่ือให้เยาวชนในโรงเรียนบ่อกรุวิทยาได้มีโอกาสไปศึกษาแหล่งเรียนรู้สะเต็มนอกโรงเรียน 
 6.๓ เพ่ือให้เยาวชนเกิดความรักความสามัคคีต่อกัน โดยการทำงานเป็นหมู่คณะ 
 6.4 เพ่ือให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกและมีใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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7.   เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 เยาวชนในโรงเรียนบ่อกรุวิทยา จำนวน 72 คน  ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็ม
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งในและนอกโรงเรียน  
8.   เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
      8.1 เยาวชนในโรงเรียนบ่อกรุวิทยา มีความรู้  ความเข้าใจ และเกิดทักษะในการเรียนรู้แบบสะ
เต็มศึกษา  
      8.2 เยาวชนเกิดความรักความสามัคคีต่อกัน และเกิดจิตสำนึกท่ีดีต่อสิ่งแวดล้อม  
9.  สถานที่ดำเนินการ 

9.1 ห้องจันทร์ใหม่มูล โรงเรียนบ่อกรุวิทยา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  
9.2 พิพิธภัณฑ์อวกาศ Space Inspirium อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
9.3 พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ Art in Paradise  จังหวัดชลบุร ี

 
10. ระยะเวลาดำเนินการ เดือนเมษายน-กันยายน พ.ศ. 2564 

   
  ล

ำด
ับท

ี่ 

กิจกรรม/
ขั้นตอน 

ปีก
าร

ศึก
ษา

 
(บ

าท
) 

ระยะเวลาดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ เมษายน-

พฤษภาคม 
2564 

มิถุนายน-
กรกฎาคม 
2564 

สิงหาคม-
กันยายน 
2564 

1 วางแผน/
ปรึกษาหารือ 

- ......   คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  

2 เขียนโครงการ
เสนอ 

- ......   นายเอกราช  พาชัย 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3 ขออนุมัติ
โครงการ 

-  ...... ......  นายเอกราช  พาชัย 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4 ดำเนินการ 
ตามโครงการ 

26,000  ...... ...... คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

5 ประเมินผล
โครงการและ 
สรุปโครงการ 

-   ...... คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
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  ล

ำด
ับท

ี่ 
กิจกรรม/
ขั้นตอน 

ปีก
าร

ศึก
ษา

 
(บ

าท
) 

ระยะเวลาดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ เมษายน-

พฤษภาคม 
2564 

มิถุนายน-
กรกฎาคม 
2564 

สิงหาคม-
กันยายน 
2564 

6 รายงานผล
โครงการ 

-   ...... นายเอกราช  พาชัย 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
11.  ปีการศึกษาในการดำเนินการ รวมเป็นเงิน จำนวน  26,000 บาท  (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
 11.1  เงินปีการศึกษาสนับสนุนจากเทศบาลตำบลบ่อกรุ      25,000       บาท  

11.2  เงินสนับสนุนจากโรงเรียนบ่อกรุวิทยา                           1,000       บาท 
              รวมเป็นเงิน  52,000       บาท 

 
รายละเอียดการใช้จ่ายปีการศึกษา  แต่ละรายการถัวจ่าย 

ลำดับ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน 
(หน่วย) 

หน่วยละ 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 ค่าชุดอุปกรณ์ฝึกกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
ชุดละ 20 บาท/คน (นักเรียน 72 
คน) 

72 ชุด 20 1,440 

๑ ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ เหมาจ่าย เฉลี่ย
มื้อละ 25 บาท/คน (นักเรียน 72 คน 
) วันที่ 1 ของการอบรม 

2 มื้อ 1,800 3,600 

3 ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม 1 มื้อ เหมาจ่าย 
เฉลี่ยมื้อละ 50 บาท/คน  
(นักเรียน 72 คน )   
วันที่ 2 ศึกษาดูงาน 

1 มื้อ  3,600 3,600 

4 ค่ารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2 คัน 8,500 17,000 
5 ป้ายไวนิลโครงการ  1 แผ่น 360 360 

รวม 26,000 
รวมทั้งสิ้น  26,000 บาท  (สองหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 

 
 12.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

12.1  เทศบาลตำบลบ่อกรุ 
12.2 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

 12.2.1  นายเอกราช  พาชัย  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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12.2.2  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
  12.2.3 งานนโยบายและแผนงาน  
 

13.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 13.1  พิพิธภัณฑ์อวกาศ Space Inspirium อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 13.2  พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ Art in Paradise  จังหวัดชลบุร ี
 
14.  การติดตามและการประเมินผล 
 14.1  จากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 14.2  จากแบบสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
15.   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
  15.1. เยาวชนมีความรู้  ความเข้าใจ  และเกิดทักษะในการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา   
                สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อการเรียนรู้ต่อไป  
 15.2   เยาวชนเกิดความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มทั้งภายในและ 
                ภายนอกโรงเรียนในระดับความพึงพอใจมาก 
 15.3. เยาวชนในโรงเรียนบ่อกรุวิทยา ได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้สะเต็มนอกโรงเรียน  
                เป็นการเปิดโลกทัศน์ที่ดีต่อการศึกษา และเกิดจิตสำนึกมีใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
    ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอโครงการ 

            (นายเอกราช  พาชัย) 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 

                ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจโครงการ 
                                    (นายณัชพล  กาฬภักดี) 
                               หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ  
 
 

 ลงชื่อ....................................................ผู้ตรวจโครงการ     
                            (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ)  
                    หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน  
 

          
                 ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                              (นายวรรณดน  สุขาทิพยพันธุ์) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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(     )  อนุมัติโครงการ  (     )  ไม่อนุมัติโครงการ 

    
              ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                        (นายศักดิ์ชัย  จันทร์ใหม่มูล) 
                           นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อกรุ 
 
 
บันทึกความเห็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................ ................................................................................................
................................................................................ ................................................................................  
 
               ลงชื่อ....................................................... 
                                                         (                                         ) 

           ตำแหน่ง……………………………………………………………………. 
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กำหนดการอบรม 
ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการสะเต็มศึกษา วิทย์-คณิต  

สร้างเยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม เยาวชนในโรงเรียนบ่อกรุวิทยา จำนวน 72 คน 
ณ ห้องจันทร์ใหม่มูล โรงเรียนบ่อกรุวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 วันที่ 1 
เวลา (น.) กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

08.00 - 08.30  เยาวชนในโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
ลงทะเบียน รับเอกสารการอบรม ณ ห้อง
จันทร์ใหม่มูล โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

08.30 - 09.00  พิธีเปิดการอบรม  ผอ.วรรณดน  สุขาทิพยพันธุ์ 
09.00 - 10.00 รับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ  

สะเต็มศึกษา (STEM Education)  
กับการพัฒนาชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

10.๐0 - 10.๑๕  พักรับประทานอาหารว่าง  
10.๑5 - 12.00 กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

13.00 - 14.๐0 กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
(ต่อ) 

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

14.๐0 - 14.๑5 พักรับประทานอาหารว่าง  
14.๑5 - 15.๐0 กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

(ต่อ) 
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ นันทนาการและสรุปกิจกรรมการเรียนรู้             
สะเต็มศึกษา 

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

15.๓0 – 1๖.๐0  มอบเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้ารับการอบรม  ผอ.วรรณดน  สุขาทิพยพันธุ์ 
 
หมายเหตุ กำหนดการและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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กำหนดการอบรม 
ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการสะเต็มศึกษา วิทย์-คณิต  

สร้างเยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม  เยาวชนในโรงเรียนบ่อกรุวิทยา  จำนวน 72 คน 
ณ พิพิธภัณฑ์อวกาศ Space Inspirium อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
และ พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ Art in Paradise  จังหวัดชลบุรี  

 
  วันที่ 2 

เวลา (น.) กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
04.00 – 04.20  เยาวชนโรงเรียนบ่อกรุวิทยา พร้อมกัน 

ที่โรงเรียน ลงทะเบียนและนัดหมายการ
เดินทาง 

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

04.20 – 09.00  ออกเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 
3 มิติ Art in Paradise  จังหวัดชลบุรี  

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

09.00 – 12.00 ภาคบรรยาย 
-รับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง 
การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษากับการ 
บูรณาการการสร้างผลงานภาพ
จิตรกรรม 3 มิติ 
ภาคปฏิบัติ 
-ชมภาพจิตรกรรม 3 มิติ 

วิทยากรของพิพิธภัณฑ์ 
ภาพจิตรกรรม 3 มิติ  

Art in Paradise  จังหวัดชลบุรี   

12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

13.00 – 13.40 ออกเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์อวกาศ Space 
Inspirium อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

13.40 - 15.30 ภาคบรรยาย 
-รับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่องการ
เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเพ่ือบูรณาการ
กับการศึกษาห้วงอวกาศและจักรวาล  

วิทยากรของพิพิธภัณฑ์อวกาศ 
Space Inspirium  

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

15.30 - 21.00 เดินทางกลับโรงเรียนบ่อกรุวิทยา                      
โดยสวัสดิภาพ 

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 
หมายเหตุ กำหนดการและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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31.โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปี 2564 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที ่เป็นภาษาสากล  ซึ ่งมีบทบาทต่อว ิถี
ชีวิตประจำวันของเราเพิ่มมากขึ้น และจัดเป็นภาษาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประชาชนคนไทยและ
เป็นภาษา เพื่อนำเข้าสู่สังคมโลกแห่งการสื่อสารที่เป็นมาตรฐานสากล ให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ทั้งในและต่างประเทศ จึงถือว่ามีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันอย่างยิ่ง ขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  สถานศึกษาและหน่วยงานท้องถิ่นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมการ
เรียนการสอน การอบรมภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษสำหรับต่อยอดอาชีพด้านต่างๆของคนไทยให้สามารถสื่อสารและใช้ประกอบอาชีพใน
ชีวิตประจำวันได้ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันกับตลาดแรงงาน
ในอนาคต และสร้างความม่ันใจและคุณค่าของตนเองให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นกับการต่อยอดในการ
นำอาชีพต่างๆที่น่าสนใจมานำเสนอในรูปแบบกิจกรรมการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษที่ง่ายต่อการนำไป
ประยุกต์ใช ้ในชีว ิตประจำวันกลุ่ มสาระฯภาษาต่างประเทศเห็นว่า สมควรพิจารณาจัดค่าย
ภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อกรุโดยความร่วมมือและอนุเคราะห์จากเทศบาล
ตำบลบ่อกรุ ในการส่งเสริมโอกาสด้านการศึกษาแก่เยาวชนในทุกโอกาสที่พึงสามารถจัดสรรได้ 
 
2.  วัตถุประสงค์   
 2.1. เพ่ือจัดค่ายภาษาอังกฤษให้แกเ่ยาวชน จำนวน 100 คน 
 2.2. เพื่อนำภาษาอังกฤษเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น 
 2.3. เพ่ือสร้างประสบการณ์และให้มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ 
 2.4. เพ่ือส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 
 
3.   เป้าหมายของโครงการ 
 3.1. เชิงปริมาณ 
  1.  เยาวชนในเทศบาลบ่อกรุ จำนวนทั้งสิ้น 100 คน ได้แสดงออกทักษะด้านภาอังกฤษ 
 ตามอาชีพต่างๆ ที่กำหนดให้ 
  2.  เยาวชนในเทศบาลบ่อกรุ จำนวน 100 คน ตระหนักถึงการเรียนรู้การใช้ภาษาที่สอง 
      ซึ่งมีผลต่อการศึกษาต่อและการทำงานในภายภาคหน้า 
 3.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อกรุ  จำนวน 100 คน  ตระหนักเห็นความสำคัญของการ
 เรียนรู้ภาษาอังกฤษซึ่งมีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
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4. วิธีดำเนินการ 
 

   
  ล

ำด
ับท

ี่ 

กิจกรรม/ขั้นตอน 

ปีก
าร

ศึก
ษา

 
(บ

าท
) 

ระยะเวลาดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ 

 
ส.ค.- 
ก.ย. 
63 

ต.ค.-
ธ.ค. 
63 

มี.ค.-
พ.ค. 
64 

มิ.ย.-
ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 วางแผน/
ปรึกษาหารือ 

- ......     คณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ  

2 เขียนโครงการเสนอ - ......     นางสาวศศิร์ภร  
เกาะแก้ว หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

3 ขออนุมัติโครงการ -  ...... ......   นางสาวศศิร์ภร  
เกาะแก้ว หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

4 ดำเนินการ 
ตามโครงการ 

21,000    ...... ...... คณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ 

5 ประเมินผลโครงการ
และสรุปโครงการ 

-     ...... คณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ 

6 รายงานผลโครงการ -     ...... นางสาวศศิร์ภร  
เกาะแก้ว หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 
5.  ระยะเวลาในการดำเนินการ  เดือน สิงหาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564 
6.   สถานที่ดำเนินการ  
            โรงเรียนบ่อกรุวิทยา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
7.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 

7.1. โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
    นางสาวศศิร์ภร  เกาะแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา    

      7.2. เทศบาลตำบลบ่อกรุ 
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8. ปีการศึกษา 2564 จำนวนเงิน   21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
 8.1. ขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลบ่อกรุ จำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบท้าย  
 8.2.  ปีการศึกษาในส่วนของโรงเรียนบ่อกรุวิทยาร่วมสมทบ จำนวน 1,000 บาท  
(หนึ่งพันบาทถ้วน)  

   
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
 9.1.  เยาวชนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 9.2.  เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ 
 9.3.  เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ 
 
 
    ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอโครงการ 

         (นางสาวศศิร์ภร  เกาะแก้ว) 
   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 

                  ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                  (นายณัชพล  กาฬภักดี) 
                             หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ  
 
 

               ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                               (นายวรรณดน  สุขาทิพยพันธุ์) 
                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 
(   ) อนุมัติโครงการ   (   ) ไม่อนุมัติโครงการ 
 
 
     ลงชื่อ...................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                        (นายศักดิ์ชัย  จันทร์ใหม่มูล) 
                            นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อกรุ 
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บันทึกความเห็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................. ..............................
..................................................................................................... ...........................................................
.............................................................. .................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 

 
 

    ลงชื่อ.........................................................  
                (                                       ) 

                ตำแหน่ง....................................................................  
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รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายแนบท้าย (แต่ละรายการถัวจ่าย)  
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
………………………………………………… 

  
 
ลำดับที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน 

(หน่วย) 
หน่วยละ 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

๑ ค่าวิทยากรภายนอก  
     

  10,000 

๒ ค่าอาหาร    10,000 
3 ค่าอาหารว่าง  

 
  1,000 

รวม 21,000 
 

รวมทั้งสิ้น 21,000 บาท   (สองหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 
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ตารางการอบรม 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

 
07.30-08.30 น. รายงานตัว   
08.30-10.15 น. แบ่งกลุ่มบรรยาย/ปฏิบัติเรื่อง“Ice Breaking”และ 

การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้น (English Proficiency) วิทยากร
 ภายนอก 4 ท่าน 

10.15-10.30 น. รับประทานอาหารว่าง   
10.30-12.00 น. แบ่งกลุ่มบรรยาย/ปฏิบัติเรื่อง  (แบ่ง 6 กลุ่มๆ ละ 30 นาที) 
   ภาษาอังกฤษสำหรับนวดแผนไทย 
   ภาษาอังกฤษสำหรับการทำอาหารไทย 
   ภาษาอังกฤษสำหรับการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
   ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม 
   ภาษาอังกฤษสำหรับนางพยาบาล 
   ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานร้านอาหาร 

(วิทยากรภายนอก 4 ท่าน วิทยากรภายใน 2 ท่าน) 
12.00-13.00น. รับประทานอาหารกลางวัน   
13.00-15.00น แบ่งกลุ่มบรรยาย/ปฏิบัติเรื่อง (ต่อ) 
   กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
   ภาษาอังกฤษสำหรับนวดแผนไทย 
   ภาษาอังกฤษสำหรับการทำอาหารไทย 
   ภาษาอังกฤษสำหรับการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
   ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม 
   ภาษาอังกฤษสำหรับนางพยาบาล 
   ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานร้านอาหาร 
15.00-15.15น. รับประทานอาหารว่าง  
15.15-17.00น. แบ่งกลุ่มบรรยาย/ปฏิบัติเรื่อง (แบ่ง 3 กลุ่มๆ ละ 30 นาที) 
   English at home 
   English at school 
   English at office 

(วิทยากรภายนอก 4 ท่าน วิทยากรภายใน 2 ท่าน กลุ่มละ 2 ท่าน) 
17.00   พิธีปิด   
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32. โครงการเยาวชนฝึกอาชีพก้าวไกล 
 

1.  ชื่อโครงการ   เยาวชนฝึกอาชีพก้าวไกล 
2.  ลักษณะของโครงการ  โครงการใหม่ 
3.  แผนงาน   แนวทางการเพ่ิมศักยภาพเด็กและเยาวชน  
4.  สนองยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5.  หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีสถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การปกครอง รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยีส่งผลให้ประเทศ  
หรือสังคมต่าง ๆ ได้รับผลกระทบต่อวิถีชีวิต ทั้งเนื่องจากภาวะเศษณฐกิจตกต่ำในปัจจุบัน ทำให้เกิด
ปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย มีหนี้สิน ว่างงาน ตกงาน อยู่เป็นจำนวนมาก จึงต้องมุ่งการศึกษา 
เพ่ือการศึกษาพัฒนาคน พัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ ่น ซึ ่งได้แก่ ความรู ้ ความคิด  ประสบการณ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ ่น ซึ ่งเป็น
ฐานเศรษฐกิจในชุมชน   

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การให้ส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
พัฒนาความรู้ทักษะอาชีพตามความถนัดของตนเองนั้น เป็นวิธีหนึ่งที่จะพัฒนาเยาวชนและพัฒนา
สังคมท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องส่งเสริมการพัฒนาคน และคุณภาพของคน โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพในปัจจุบันนั้นมีความเสี่ยงในการลงทุนค่อนข้างมาก ผู้ประกอบธุรกิจใน
ปัจจุบันจึงต้องมีความรู้และการวางแผนในการประกอบธุรกิจ ทางโรงเรียนบ่อกรุวิทยาจึง เล็งเห็น
ความสำคัญในการพัฒนาคนเพ่ือรองรับอาชีพในปัจจุบัน 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนได้มีความรู้ในการอบรมวิชาชีพตามความถนัดของตนเอง 

6.2 เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนสามารถนำความรู้ไปพัฒนาอาชีพ เพ่ิมรายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัว 

6.3 เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  สร้างคุณค่าให้กับตนเอง  สังคมและ
ประเทศชาติ 

7.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เยาวชนในเทศบาลตำบลบ่อกรุ จำนวนทั้งสิ้น  88  คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ประกอบอาชีพในท้องถิ่น 

8.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
เยาวชนในเทศบาลตำบลบ่อกรุ จำนวนทั้งสิ้น  88  คน เยาวชนได้ตระหนักเห็นคุณค่าและ

ความสำคัญในการประกอบอาชีพในท้องถิ่น 
9.  สถานที่ดำเนินการ 
 9.1  โรงเรียนบ่อกรุวิทยา  อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี   

9.2  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย จังหวัดอ่างทอง-จังหวัดสิงห์บุรี 
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10.  ระยะเวลาดำเนินการ เดือนเมษายน - กันยายน พ.ศ. 2564 
 

ลำ
ดับ

ที่ 

กิจกรรม/ขั้นตอน 

ปีก
าร

ศึก
ษา

 
(บ

าท
) ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ส.ค.-ก.ย.  
2563 

ต.ค.-พ.ย. 
2563 

ม.ค.-ก.ย. 
2564 

 

1 วางแผน/ประชุม
ปรึกษาหารือ 

 ......   งานหลักสูตร ปวช. 
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

2 เขียนโครงการ
เสนอ 

 ......   นางธัญญาเรศ  จุลปานนท์ 
งานหลักสูตร ปวช. 
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

3 ขออนุมัติโครงการ  ...... ......  นางธัญญาเรศ  จุลปานนท์ 
งานหลักสูตร ปวช. 
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

4 ดำเนินการตาม
โครงการ 
 

26,000 
 

 ...... ...... นางธัญญาเรศ  จุลปานนท์ 
นายมนัส  อ่อนสำลี 
ว่าที่ร้อยตรีเรือนขวัญ พล
ฤทธิ์ 

5 ประเมินผล
โครงการ 
และสรุปโครงการ 

   ...... นางธัญญาเรศ  จุลปานนท์ 
งานหลักสูตร ปวช. 
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

6 รายงานผล
โครงการ 

   ...... นางธัญญาเรศ  จุลปานนท์ 
งานหลักสูตร ปวช. 
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

 
11.  ปีการศึกษาในการดำเนินการ  งบจำนวน 26,00๐ บาท  (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
 11.1  เงินปีการศึกษาสนับสนุนจากเทศบาลตำบลบ่อกรุ       25,000    บาท  

11.2  เงินสนับสนุนจากโรงเรียนบ่อกรุวิทยา                          1,000    บาท 
              รวมเป็นเงิน   26,0๐๐     บาท   
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      รายละเอียดการใช้จ่ายปีการศึกษา  แต่ละรายการถัวจ่าย 

ลำดับที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน 
(หน่วย) 

หน่วยละ 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 ค่าวัสดุฝึกจำนวน 88 ชุด  
พร้อมป้ายไวนิลขนาด 2*4 เมตร 

1 งาน 
  

19,600 19,600 

2 ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มของ  
ผู้เข้าร่วมการอบรม 130 คน 
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 

2 มื้อ  3,200 6,400 

รวม 26,000 
รวมทั้งสิ้น  26,000 บาท  (สองหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 

 
12.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

12.1  เทศบาลตำบลบ่อกรุ 
12.2 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

 12.2.1 นางธัญญาเรศ  จุลปานนท์  หัวหน้างานหลักสูตร ปวช.  
12.2.2 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

  12.2.3 งานนโยบายและแผนงาน  

13.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 - 
14.  การติดตามและการประเมินผล 
 14.1  จากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 14.2  จากแบบสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
15.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้   

15.1  ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีความรู้ในการอบรมวิชาชีพตามความถนัดของตนเอง 
15.๒  ส่งเสริมให้เยาวชนสามารถนำความรู้ไปพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและ

ครอบครัว 
15.๓  ส่งเสริมเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  สร้างคุณค่าให้กับตนเอง  สังคมและ

ประเทศชาติ 
 
 
                                                          ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                 (นางธัญญาเรศ  จุลปานนท์)  
                        งานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
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               ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจโครงการ 

                                       (นายณัชพล  กาฬภักดี) 
                                    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  
 

    
 
                    ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                    (นายวรรณดน  สุขาทิพยพันธุ์) 
                          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 
 
(     )  อนุมัติโครงการ  (     )  ไม่อนุมัติโครงการ 

    
             ลงชื่อ............................................ผู้อนมัุติโครงการ 
                       (นายศักดิ์ชัย  จันทร์ใหม่มูล) 
                           นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อกรุ 
 
บันทึกความเห็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................ ................................................................................................  

 
  ลงชื่อ...........................................................  

                        (...........................................................)  
        ตำแหน่ง................................................................. 
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กำหนดการอบรม 
ตามโครงการเยาวชนฝึกอาชีพก้าวไกล 

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยอย่างย่ังยืน 
เยาวชนในโรงเรียนบ่อกรุวิทยา  จำนวน 88 คน 

ณ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
  วันที่ 1  

เวลา (น.) กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
08.00 - 08.30  เยาวชนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1, 2 

ลงทะเบียน รับเอกสารการอบรม  
ณ หอประชุม โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

คณะครูหลักสูตร ปวช. 

08.30 - 09.00  พิธีเปิดการอบรม  ผอ.วรรณดน สุขาทิพยพันธุ์ 
09.00 - 09.30 - แบ่งกลุ่มฝึกอบรมอาชีพจำนวน 8 อาชีพ 

1. กลุ่มอาชีพกล้วยเบรกแตกสร้างอาชีพ 
2. กลุ่มอาชีพขนมตาลสร้างอาชีพ 
3. กลุ่มอาชีพร้อยมาลัยดอกไม้สด 
4. กลุ่มอาชีพสบู่โฮมเมด 
5. กลุ่มอาชีพวาฟเฟิลรวงผึ้งแสนอร่อย 
6. กลุ่มอาชีพรถน้ำสร้างอาชีพ 
7. กลุ่มอาชีพขนมครกแสนอร่อย 
8. กลุ่มอาชีพขนมถังแตกสร้างรายได้ 

- เข้ากลุ่มและเตรียมอุปกรณ์ฝึก 

วิทยากรท้องถิ่น 

10.๐0 - 10.๑๕  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.๑5 - 12.30 - เข้ากลุ่มฝึกทักษะอาชีพ  วิทยากรท้องถิ่น 
12.30 - 13.30 พักรับประทานอาหารเที่ยง 
13.30 - 14.30 - เข้ากลุ่มฝึกทักษะอาชีพ วิทยากรท้องถิ่น 
14.30 - 14.45 พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 - 15.15 - เข้ากลุ่มระดมความคิดองค์ความรู้ที่ได้ 

- นำเสนอผลงาน 
คณะครูหลักสูตร ปวช. 

15.15 –15.30  มอบเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้ารับการอบรม  ผอ.วรรณดน สุขาทิพยพันธุ์ 
หมายเหตุ กำหนดการและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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กำหนดการอบรม 
ตามโครงการเยาวชนฝึกอาชีพก้าวไกล 

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยอย่างย่ังยืน 
เยาวชนในโรงเรียนบ่อกรุวิทยา  จำนวน 88 คน 

ณ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย จังหวัดอ่างทอง-จังหวัดสิงห์บุรี 
  วันที่ 2  

เวลา (น.) กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
06.00- 06.30  เยาวชนพร้อมกันที่โรงเรียน 

ลงทะเบียนและนัดหมายการเดินทาง 

คณะครูหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

07.00 - 08.30 - ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง จังหวัดอ่างทอง 
08.30 - 10.30 - โบราณสถานเตาเผาแม่น้ำน้อย จังหวัดสิงห์บุรี 
10.30 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

- ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
13.00 - 14.00 - วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี 
14.00 - 15.00 - ศูนย์อนุรักษ์ควายไทย เขางาม จังหวัดสิงห์บุรี 
15.00 - 16.00 - วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร 
16.00 - 18.00 เดินทางกลับโรงเรียนบ่อกรุวิทยาโดยสวัสดิภาพ 

 
หมายเหตุ กำหนดการและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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33.โครงการจัดทำสื่อการเรยีนรู้เพื่อบูรณาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19  
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนมีผลิตผล 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานวิชาการ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายเอกราช  พาชัย     
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

     ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     ปีการศึกษา 2564 
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน 100,000 บาท   
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบปกติ โดยเปลี่ยนไปในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ ผู้สอน นักเรียน จึงต้องปรับรูปแบบการเรียนการ
สอนใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในช่วงที่โรงเรียนได้ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ไม่
สามารถทำการเรียนการสอนปกติได้ จึงได้มีการจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยใช้รูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ON-AIR , ONLINE , ON DEMAND) และรูปแบบเรียนที ่บ้านโดยหนังสือเรียน 
แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ (ON HAND) สื่อการเรียนการสอน จึงนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมาก
ประการหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส      โควิด-19  
นอกเหนือจากตัวผู้สอน ผู้เรียน และเทคนิควิธีการต่าง ๆ บทบาทของสื่อการเรียนการสอน ก็คือ เป็น
ตัวกลาง หรือพาหนะ หรือเครื่องมือ หรือช่องทางที่ใช้นำเรื่องราว ข้อมูลความรู้หรือสิ่งบอกกล่าว 
(Information)ของผู้ ส่งสารหรือผู้สอนไปสู่ผู้รับหรือผู้เรียน เพ่ือทำให้การเรียนรู้หรือการเรียนการสอน
บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่วางไว้ได้เป็นอย่างดี สื่อการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่มี
ความจำเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้น โรงเรียนบ่อกรุวิทยา จึงได้จัดทำโครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้เพื่อบูรณาการจัดการ
เรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อตัวผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
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๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือผลิตสื่อและใช้สื่อการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19         

2. เพื่อจัดทำใบความรู้ ใบงาน ในรูปแบบที่หลากหลาย ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างครบถ้วน  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19    

๓. เพื่อให้นักเรียนมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
๓. เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ  
๑. มีวัสดุอุปกรณ์สำหรับผลิตสื่อและใช้สื่อการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเพียงพอต่อนักเรียน 405 คน 
- เชิงคุณภาพ  
๑. นักเรียนมีสื ่อและใช้สื ่อการเรียนรู้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19  

อย่างมีประสิทธิภาพ    
   

๔. วิธีดำเนินโครงการ 
ขั้นตอน วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. ขั้นวางแผน (P) - ประชุมคณะกรรมการ 
- วางแผนการดำเนินงาน 
-แต่งตั้งคณะกรรมการ 
รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 

พฤศจิกายน - ธันวาคม 
๒๕๖3 

ณัชพล 

๒. ขั้นดำเนินการ (D) - ผลิตสื่อและใช้สื่อการสอน
ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
- จัดทำใบความรู้ ใบงาน 
ในรูปแบบที่หลากหลาย 

ธันวาคม ๒๕๖3 - 
มกราคม 2564 

คณะครู ๘ กลุ่มสาระฯ 

๓. ขั้นติดตามและ 
ประเมินผล (C) 

- เก็บรวบรวมข้อมูล 
- นำข้อมูลมาวิเคราะห์ผล 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เอกราช 

๔. ขั้นสรุป/แก้ไข (A) - สรุปผลการดำเนินงาน 
- รายงานผลต่อผู้บริหาร 

มีนาคม - เมษายน 
๒๕๖๔ 

เอกราช 

 

๕. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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๖. ปีการศึกษา จำนวน 100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................) 

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

๘. ผู้รับผิดชอบ   นายเอกราช พาชัย 

๙. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ คณะครูทุกท่าน 

๑๐. วิธีการวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 

1. นักเรียนมีสื่อและใช้สื่อการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย  
มีประสิทธิภาพ 

แบบสอบถาม นักเรียนมีความรู้ความสามารถ
รอบด้าน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ข้อสอบปลายภาคเรียน ร้อยละ ๓ , 8 กลุ่มสาระฯ 

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ครูผู้สอนสามารถผลิตสื่อและใช้สื่อการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ        

2. นักเรียนมีใบความรู ้ ใบงาน ในรูปแบบที ่หลากหลาย ได้เร ียนรู ้อย่างครบถ้วน ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19    

๓. นักเรียนมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
         ปีการศึกษาที่ใช้ดำเนินการอาจไม่เพียงพอ  
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
                 อาจจะมีการหาปีการศึกษาอ่ืน ๆ มาสนับสนุน  
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     ลงชื่อ   ผู้เสนอโครงการ 

      (นายเอกราช  พาชัย) 
                 ครู    
 
ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นายณัชพล  กาฬภักดี) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
ลงชื่อ   ผู้ตรวจโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน  

 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้เพื่อบูรณาการจัดการเรียนการสอน 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19    
 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จำนวน 100,000  บาท 
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................) 

   
                    รวมทั้งสิ้น  จำนวน 100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 
 
รายละเอียดการใช้จ่ายปีการศึกษา ทุกรายการถัวจ่าย  
 

ที ่ รายการ จำนวน  
(หน่วย) 

หน่วยละ  
(บาท) 

เป็นเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 

 กิจกรรม การจัดทำสื่อการเรียนรู้เพื่อ
บูรณาการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19   

    

1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสื่อการ
เรียนรู้ (ค่ากระดาษ , ค่าถ่ายเอกสาร
ใบความรู้ ใบงาน และสื่อการเรียนรู้) 
8 กลุ่มสาระฯ จำนวนนักเรียน 405 
คน 

8 กลุ่ม
สาระฯ 

12,500 100,000  

                                รวม 100,000  
รวมทั้งสิ้น 100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
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34.โครงการค่ายนักคณิตคิดสร้างสรรค์-สรรค์สร้างสู่มาตรฐาน 
สนองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม    
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
สนองมาตรฐาน/ตัวบงชี้ สพฐ. 
ด้านคุณภาพผู้เรียน  สอดคล้องกับ มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ข้อ 1.4-1.6 มาตรฐานที่ 2   
ตัวบ่งชี้ข้อ 2.1-2.4  มาตรฐานที่ 3  ตัวบ่งชี้ข้อ 3.1-3.3 มาตรฐานที่ 4  ตัวบ่งชี้ข้อ 4.1-4.5  
มาตรฐานที่ 5  ตัวบ่งชี้ข้อ 5.1-5.4 
ด้านการจัดการศึกษา   สอดคล้องกับ มาตรฐานที่ 10  ตัวบ่งชี้ข้อ 10.1 , 10.3-10.4 
ด้านมาตรการส่งเสริม   สอดคล้องกับ มาตรฐานที่ 13  ตัวบ่งชี้ข้อ 13.1-13.2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม      ว่าที่ร.ต.หญิงบุษปศร    กาฬภักดี 
สถานที่ดำเนินการ  หอประชุม โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีการศึกษา 2564 
ปีการศึกษาดำเนินการ   จำนวน  10,000 บาท      
...................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในด้านการคิดอย่างเป็น
ระบบการวางแผนและดำเนินการตามหลักการและทฤษฎี โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์อย่างมี
เหตุผล สามารถเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งยังมี
ส่วนช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จักปรับพฤติกรรมของตน ให้เข้ากับหมู่คณะ และสิ่งแวดล้อมแต่
การเรียนการสอนภายในห้องเรียนยังไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้สมบูรณ์ครบทุกมิติได้ ค่าย
คณิตศาสตร์จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เสริมสร้างประสบการณ์และส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้อย่าง
มีความสุข ผู้เรียนได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมเชิงบูรณาการที่หลากหลาย ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง 
พร้อมกับมิติทางสังคม ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงตระหนักถึงความสำคัญ ควรจัดให้มี
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ตรงและส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู่อย่างมีความสุข
ให้แก่นักเรียน 

2. เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองพร้อมกับมิติทางสังคม 
3. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ : นักเรียนร้อยละ 100 ที่เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายมีความรู้ 

ความสามารถและมีทักษะในการคิดคำนวณเป็นอย่างดี 
3.2 เชิงคุณภาพ :  
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- ให้นักเรียนได้รับความรู้ทางคณิตศาสตร์ เพ่ิมเติมนอกเหนือจากบทเรียน 
- ฝึกให้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
- รู้จักนำความรู้ในทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา  
- รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะมีความรับผิดชอบ 

4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินการ 
ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
1. ขั้นเตรียมการ 

- ประชุมวางแผน 
- เสนอกิจกรรมต่อฝ่ายบริหาร 

ปีการศึกษา 2564 บุษปศร  

2. ขั้นดำเนินการ 
- ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้า
ร่วม กิจกรรม  
- ประชุมนักเรียนเพื่อเตรียมตัวเข้า
ร่วมกิจกรรม  
- ดําเนินการจัดกิจกรรม 

ปีการศึกษา 2564 บุษปศร  

3. ติดตามและประเมินผล 
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- สรุปผลการปฏิบัติงานและเสนอ
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
- แบบประเมินผลความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ปีการศึกษา 2564 บุษปศร  

 
ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 
ที ่ รายการ/

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ปีการศึกษา  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 

ขั้นเตรียมการ  
  - ประชุม
วางแผน 
  - เสนอ
โครงการต่อ
ฝ่าย บริหาร  
  - ต้ัง
คณะกรรมการ 
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  - ดําเนินการ 
 
 
 

2 

ขั้นดำเนินการ  
 - 
ประชาสัมพันธ์
รับ สมัคร
นักเรียนเข้า
ร่วม กิจกรรม  
 - ประชุม
นักเรียนเพื่อ 
เตรียมตัวเข้า
ร่วมกิจกรรม  
- ดำเนินการ
จัดกิจกรรม 

            

3 

ขั้นสรุป
ประเมินผล 
 - จำนวน
นักเรียนที่เข้า 
ร่วมกิจกรรม  
- แบบประ
เมนผลความ ิ 
พึงพอใจของ
นักเรียนที่เข้า 
ร่วมกิจกรรม 

            

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 เงินงบประมาณ (อุดหนุน)   จำนวน 10,000 บาท 
 
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1) นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการ่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ 
 12.2) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 12.3) รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ 
 12.4) นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน     
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7. การประเมินผล 
  

วิธีการประเมินผล เครื่องมือ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
แบบประเมินผลความพึงพอใจ
ของ นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

แบบประเมินผลความ พึง
พอใจ 

นักเรียนมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วม กิจกรรมอยู่ในระดับ
มากอย่างน้อย ร้อยละ 80 

 
 
 
 

     
ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ  
      (ว่าที่ร.ต.หญิงบุษปศร   กาฬภักดี)   

                              ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 
 
  

ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นายณัชพล  กาฬภักดี) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
ลงชื่อ   ผู้ตรวจโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
หัวหน้างานแผนงานและนโยบาย 
 
 
ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 

     (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ   โครงการค่ายนักคณิตคิดสร้างสรรค์-สรรค์สร้างสู่มาตรฐาน 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน 10,๐๐๐ บาท   
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................) 

   รวมทั้งสิ้น จำนวน 10,000 บาท   (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
 

ลำดับที่ รายการ จำนวนเงิน หมายเหตุ 
บาท ส.ต. 

1 กิจกรรมค่ายนักคณิตคิดสร้างสรรค์-สรรค์สร้างสู่มาตรฐาน 10,000 -  

   -  

   -  

 รวมประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมด ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน ) 10,000 -  

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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35.โครงการแข่งขันกีฬา”บ่อกรุ คัพ กระชับมิตร” ประจำปี ๒๕๖4 
สอดคล้องกับนโยบาย ศธ.     นโยบายที่ ๙ 
สอดคล้องกับจุดเน้น สพฐ.     จุดเน้นที่  3  
สอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียน   มาตรฐานที่  ๑   ตัวชี้วัดที่  ๑.๒ 
     มาตรฐานที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่  3   
สนองนโยบายขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษา  ด้านที่ ๓  องค์ประกอบที่  ๓  
                                                                           ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ และ ๓.๒ 
ตรงกับข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสาม  ข้อที่ ๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
          ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ                      กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                 นายก้องภพ  ธัญญเจริญลักษณะโครงการ/กิจกรรม              
     ต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการ..................................... 
    ( )ใหม่ เพื่อ.() ส่งเสริม () เพ่ือพัฒนา  (  ) เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน  ปีการศึกษา 2564     
งบประมาณดำเนินงาน  จำนวน  20,๐๐๐  บาท 
...................................................................................................................................................... 
๑. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มี
การคิดเป็น  ทำเป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มี
สุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์  มีนิสัยรักการออกกำลังกาย เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจและสังคม โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและทำงานร่วมกันเป็น
หมู่ได้มีการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติดและมีความสัมพันธ์ที่
ดีต่อกันของทั้งสองโรงเรียน ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้ เรียน ในการร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาบ่อกรุคัพกระชับมิตร ประจำปี ๒๕๖4 

๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อจัดกิจกรรมกีฬาการแข่งขันกีฬา “บ่อกรุ คัพ กระชับมิตร” ประจำปี ๒๕๖4 

๓. เป้าหมาย 

 - เชิงปริมาณ  

- ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา “บ่อกรุ คัพ กระชับมิตร” ประจำปี ๒๕๖4 

- เชิงคุณภาพ  
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๔. วิธีการดำเนินโครงการ 
กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม การแข่งขัน
“บ่อกรุ คัพ กระชับ
มิตร” ประจำปี 
๒๕๖4 

๑. ขั้นวางแผน(Plan) 
    ๑.๑ ประชุมในกลุ่มสาระฯ 
    ๑.๒ ประชุมหัวหน้าคณะสี ๔ สี 
๒. ขั้นดำเนินการ (DO) 
    ๒.๑ จัดการแข่งขันกีฬาสากล 
          และกีฬาพ้ืนบ้าน 
    ๒.๒ การแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน 
    ๒.๓ จัดซื้อ-จัดจ้างอุปกรณ์การ
แข่งขัน 
๓. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    ๓.๑ สรุปผลการดำเนินงาน 
    ๓.๒ จัดทำรูปเล่ม 
๔. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action)  

ปีการศึกษา
2564 

 
 
 
 
 
ก้องภพ  ธัญญ
เจริญ 

๕. ระยะเวลาในการดำเนินงาน   ปีการศึกษา 2564 
 
๖. งบประมาณ  จำนวน 20,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

 งบประมาณเรียนฟรี   
 งบอุดหนุนรายหัว  
 งบอ่ืนๆ (ระบุ งบสนับสนุนเทศบาลตำบลบ่อกรุ) 
 

๗. สถานที่ดำเนินงานโครงการ     โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายก้องภพ ธัญญเจริญ 
 
๙. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
๑๐. วิธีการวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
กิจกรรม การแข่งขันกีฬา“บ่อกรุ 
คัพ กระชับมิตร” ประจำปี 
๒๕๖4 

- แบบบันทึกการเข้าร่วม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

- บุคลากรในโรงเรียนร้อยละ ๑๐๐ 
   เข้าร่วมกิจกรรม 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในระดับดีมาก 
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    ลงชื่อ   ผู้เสนอโครงการ 

   (นายก้องภพ ธัญญเจริญ)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 

ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นายณัชพล  กาฬภักดี) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
ลงชื่อ   ผู้ตรวจโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
หัวหน้างานแผนงานและนโยบาย 
 
 
ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 

     (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ   งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

โครงการแข่งขันกีฬา “บ่อกรุ คัพ กระชับมิตร” ประจำปี ๒๕๖4 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จำนวน 20,๐๐๐ บาท    
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................) 

   รวมทั้งสิ้น จำนวน 20,000 บาท   (สองหมื่นบาทถ้วน)  
บา 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

หน่วยละ 
(บาท) 

เป็นเงิน 
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

๑ ค่าจ้างจัดสถานที่/อาหาร   ๑5,๐๐๐  
๒ ค่าแต่งตัวเชียร์หรีดเดอร์     5,๐๐๐  

                                    รวมเป็นเงิน (สองหมื่นบาทถ้วน)   20,๐๐๐  
หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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36.โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม “เยาวชนวัยใส  หัวใจใฝ่ธรรม” 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลกำหนดไว้ชัดเจนว่า คุณธรรมนำความรู ้ โดยจัด
กระบวนการเรียนรู ้ใช้คุณธรรมเป็นฐานการดำเนินชีวิต จะต้องเชื่อมโยงกับ 3 สถาบันหลัก คือ
ครอบครัว สถานศึกษา สถานบันศาสนา หรือ บ้าน วัด โรงเรียน โดยกระทรวงศึกษากำหนดให้เป็น
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย เช่นการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม การบำเพ็ญ
ประโยชน์ จิตอาสาพัฒนา เป็นต้น ปัจจุบันมีการใช้ยาเสพติดอย่างแพร่หลายในท้องถิ่น โรงเรียนจึง
จำเป็นต้องสร้างเยาวชนให้เข็มแข็งปลอดภัยจาก ยาเสพติดและพฤติกรรมอันไม่เหมาะสม โรงเรียนจึง
ได้จัดทำโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม “เยาวชนวัยใส หัวใจใฝ่ธรรม” เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ ป้องกันการติดยาเสพติดของเยาวชนในสถานศึกษาโดยทำโครงการค่าย
เยาวชนวัยใส หัวใจใฝ่ธรรม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรม นำไปใช้ ในการดำรงชีวิตอย่างซื่อสัตย์
สุจริตถูกต้อง ไม่ประพฤติตนให้เกิดปัญหาแก่ครอบครัว สังคม และอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข  และ
ปลอดภัยจากยาเสพติด 
 โรงเรียนบ่อกรุวิทยาจึงได้จัดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม “เยาวชนวัยใส  หัวใจใฝ่ธรรม” 
ให้กับเยาวชนในโรงเรียนบ่อกรุวิทยา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 และ
นักเรียนประกาศณียบัตรวิชาชีพชั ้นปีที ่ 1  รวมทั้งสิ ้นจำนวน 145 คน ระหว่างวันที ่ 13-15 
มิถุนายน 2564 ณ ศาลาการเปรียญวัดดอนไร่ ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

2.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
2.1  เพื่อให้เยาวชนในโรงเรียนบ่อกรุวิทยา เกิดจิตสำนึกในด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
2.2  เพื่อให้เยาวชนในโรงเรียนบ่อกรุวิทยา นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้เป็น 

แนวทางในการดำรงชีวิตประจำวัน และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์มากข้ึน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  

2.3  เพื่อให้เยาวชนในโรงเรียนบ่อกรุวิทยา มีภูมิคุ้มกัน มีค่านิยมที่ดี และไม่ยุ่งเก่ียวกับสารเสพ
ติด 
2.4  เพื่อให้ชุมชน โรงเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานของทางราชการที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล 

ตำบลบ่อกรุ และใกล้เคียงได้ช่วยกันสอดส่องดูแลเยาวชนในโรงเรียนบ่อกรุวิทยาให้มีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 
 

3.เป้าหมายของโครงการ  
 3.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    1.  เยาวชนในโรงเรียนบ่อกรุวิทยา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  และ
นักเรียนประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 145 คน ได้เข้าร่วมตามโครงการค่าย
คุณธรรม จริยธรรม “เยาวชนวัยใส  หัวใจใฝ่ธรรม” ร้อยละ 100  
    2.  เยาวชนในโรงเรียนบ่อกรุวิทยา จำนวนทั้งสิ้น  145 คน หรือร้อยละ 100 มีพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์มากขึ้น และไม่ยุ่งเก่ียวกับสารเสพติด 
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       3.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    1.  เยาวชนในโรงเรียนบ่อกรุวิทยา นำความรู้ และทักษะที่ได้จากการฝึกปฏิบัติจากการ
เข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม “เยาวชนวัยใส  หวัใจใฝ่ธรรม” ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  

 2. ชุมชน ผู้ปกครอง และหน่วยงานของทางราชการที่เก่ียงข้องมี ให้ความร่วมมือกันในการ 
สอดส่องดูแลพฤติกรรมของเยาวชนในชุมชนให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่างแท้จริง 
 

4.วิธีดำเนินการ 
 

   
  ล

ำด
ับท

ี่ 

กิจกรรม/ขั้นตอน 

ปีก
าร

ศึก
ษา

 
(บ

าท
) 

ระยะเวลาดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ส.ค.-ก.ย. 

256๓ 
ต.ค.-ธ.ค.
256๓ 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

1 วางแผน/
ปรึกษาหารือ 

 ......   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2 เขียนโครงการเสนอ  ......   ครูชัยวัฒน์  ภูผา 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3 ขออนุมัติโครงการ  ......   ครูชัยวัฒน์  ภูผา 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4 ดำเนินการ 
ตามโครงการ 

26,000.-   ...... ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม และคณะ
ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา  

5 ประเมินผลโครงการ
และสรุปโครงการ 

   ...... ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

6 รายงานผลโครงการ    ...... ครูชัยวัฒน์  ภูผา 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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5.ระยะเวลาในการดำเนินการ  ปีการศึกษา 2564 
 

6.สถานทีด่ำเนินการ  
      6.1  ศาลาการเปรียญวัดดอนไร่ ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  
      6.2  โรงเรียนบ่อกรุวิทยา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  
 
7.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

7.1. โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
  นายชัยวัฒน์  ภูผา   หวัหนา้งานคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ่อกรุวิทยา   

      7.2. เทศบาลตำบลบ่อกรุ 
 

8.ปีการศึกษา 
 8.1. ขอรับเงินอดุหนุนจากเทศบาลตำบลบ่อกรุ จำนวนเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบท้าย  
      8.2. เงินอุดหนุนจากโรงเรียน จำนวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  26,000 บาท (สองหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 

 

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      9.1  เยาวชนในโรงเรียนบ่อกรุวิทยา เกิดจิตสำนึกในด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
      9.2  เยาวชนในโรงเรียนบ่อกรุวิทยา นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้เป็น 
แนวทางในการดำรงชีวิตประจำวัน และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์มากข้ึน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  
     9.3  เยาวชนโรงเรียนบ่อกรุวิทยา มีภูมิคุ้มกัน มีค่านิยมที่ดี และไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด 

9.4  ชุมชน โรงเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานของทางราชการที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบล 
บ่อกรุ  

และใกล้เคียงได้ช่วยกันสอดส่องดูแลเยาวชนในโรงเรียนบ่อกรุวิทยาให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 
     
            ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ 

           (นายชัยวัฒน ์ ภูผา) 
           หวัหน้างานคุณธรรม จริยธรรม 

 

                 ลงชื่อ                                ผู้ตรวจโครงการ 
                                (นายณัชพล  กาฬภักดี) 
                           หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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        ลงชื่อ          ผู้ตรวจโครงการ 
           (นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ) 
            หัวหน้างานนโยบายและแผน 
 
 

                        ลงชื่อ                                ผู้เห็นชอบโครงการ 
                              (นายวรรณดน  สุขาทิพยพันธุ์) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 
(     )  อนุมัติโครงการ       (     )  ไม่อนุมัติโครงการ 
    
           ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายศักดิ์ชัย  จันทร์ใหม่มูล) 
                                นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อกรุ 
 
 
บันทึกความเห็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
........................................................................... .....................................................................................
........................................................................................ ........................................................................
........................................................................................................................................ ........................
........................................................................................................... ..................................................... 
 
                                                     ลงชื่อ................................................... 
                                                          (                                        ) 

          ตำแหน่ง……………………………………………………………………. 
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รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายแนบท้าย (แต่ละรายการถัวจ่าย) 
 

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม “เยาวชนวัยใส  หัวใจใฝ่ธรรม” 
………………………………………………………………….      

 
 

ที ่ รายการ จำนวน  
(หน่วย) 

หน่วยละ  
(บาท) 

เป็นเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารว่าง 
เหมาจ่าย  

6 มื้อ 3,500 21,000  

2 ค่าจ้างยานพาหนะ 4 คัน 1,000 4,000  
3 ป้ายไวนิลและวัสดุอ่ืนๆในการจัดสถานที่ 1 งาน 1,000 1,000  

                               รวม 26,000  
รวมทั้งสิ้น  26,000 บาท  (สองหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 
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ตารางอบรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม “เยาวชนวัยใส  หัวใจใฝ่ธรรม  
ณ ศาลาการเปรียญวัดดอนไร่ 

 
 

 
 
 

เวลา (น.) กิจกรรม 
 

 

ผู้รับผิดชอบ 

13 มิถุนายน 2564 
07.00-08.00  

 
-นักเรียนลงทะเบียนรายงานตัว 

 
ครูประจำชั้น 

08.00-09.00  
 
 
 

ทำพิธีเปิดค่ายอบรม 
-ผู้อำนวยการวรรณดน  สุขาทิพย
พันธุ์  
กล่าวรายงาน 
-นายกศักดิ์ชัย จันทร์ใหม่มูล  
กล่าวเปิดงาน 

ครูชัยวัฒน์ ภูผา, 
ครูจักรพันธ์  จิตเพชร  
และคณะครูทุกท่าน 

10.00-12.00   พระวิทยากรดำเนินการสอน  
-นักเรียนแบ่งกลุ่ม 
-รับฟังกติกาการอยู่ค่ายฯ 
-เปลี่ยนเป็นเสื้อขาว-กางเกงวอร์ม 

พระวิทยากร และคณะครูทุกท่าน 

12.00-13.00   รับประทานอาหารกลางวัน คณะครูทุกท่าน 
13.00-15.00   -พระวิทยากร อบรมเรื่องความรักใน

สถาบันหลัก 
พระวิทยากร และคณะครูทุกท่าน 

15.00-16.00   เก็บของขึ้นที่พัก แยกชาย-หญิง คณะครูทุกท่าน 
16.00-17.00   -อาบน้ำ / รับประทานอาหารเย็น คณะครูทุกท่าน 
17.00-18.00   -สวดมนต์เย็น พระวิทยากร และคณะครูทุกท่าน 
18.00-19.00   -พระวิทยากร นำนั่งวิปัสสนา

กรรมฐาน  
พระวิทยากร และคณะครูทุกท่าน 

19.00-21.00   -พระวิทยากร ให้นักเรียนพิจารณา
เรื่องบาป บุญ คุณ โทษ 

พระวิทยากร และคณะครูทุกท่าน 

21.00-22.00   -นักเรียนสวดมนก่อนนอน พระวิทยากร และคณะครูทุกท่าน 
22.00  -นักเรียนเข้านอน  ครูเวรยาม ดูแลนักเรียน 
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ตารางอบรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม “เยาวชนวัยใส  หัวใจใฝ่ธรรม” 
ณ ศาลาการเปรียญวัดดอนไร ่

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา (น.) กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
14 มิถุนายน 2564 
05.00  

 
-นักเรียนตื่นนอน ทำธุระส่วนตัว 

 
คณะครู 

05.30-06.00  -นักเรียนพร้อมเพียงกันที่ศาลา 
สวดมนต์ 

พระวิทยากร และคณะครูทุกท่าน 

06.00   พระวิทยากร นำนักเรียน  
-สวดมนต์ 
-นั่งวิปัสสนากรรมฐาน  
-เดินจงกรม 

พระวิทยากร และคณะครูทุกท่าน 

07.00-08.00   -นักเรียนรับประทานอาหารเช้า คณะครูทุกท่าน 
08.00-12.00   -พระวิทยากร อบรมเรื่องพระคุณแม่ พระวิทยากร และคณะครูทุกท่าน 
12.00-13.00  -นักเรียนรับประทานอาหารกลางวัน คณะครูทุกท่าน 
13.00-16.00  -พระวิทยากร นำนักเรียนนั่งวิปัสสนา

กรรมฐาน  
พระวิทยากร และคณะครูทุกท่าน 

16.00-17.00  -นักเรียนอาบน้ำ /ธุระส่วนตัว พระวิทยากร และคณะครูทุกท่าน 
17.00-18.00  รบัประทานอาหารเย็น คณะครูทุกท่าน 
18.00-20.00 -พระวิทยากร นำสวดมนต์เย็น พระวิทยากร และคณะครูทุกท่าน 

20.00-22.00  -จุดแสงเทียนแห่งชีวิต  พระวิทยากร และคณะครูทุกท่าน 
22.00  -นักเรียนเข้านอน ครูเวรยาม ดูแลนักเรียน 
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ตารางอบรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม “เยาวชนวัยใส  หัวใจใฝ่ธรรมม 
ณ ศาลาการเปรียญวัดดอนไร่ 

 

 
 
หมายเหตุ กำหนดการและกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา (น.) กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
15 มิถุนายน 2564 
05.00  

 
-นักเรียนตื่นนอน ทำธุระส่วนตัว 

 
คณะครู 

05.30-06.00 -นักเรียนพร้อมเพียงกันที่ศาลา 
สวดมนต์ 

พระวิทยากร และคณะครูทุกท่าน 

06.00  พระวิทยากร นำนักเรียน  
-สวดมนต์ทำวัตรเช้า 

พระวิทยากร และคณะครูทุกท่าน 

07.00-08.00   -นักเรียนรับประทานอาหารเช้า คณะครูทุกท่าน 
08.00-12.00   -พระวิทยากร อบรมเรื่องพระคุณแม่ พระวิทยากร และคณะครูทุกท่าน 
12.00-13.00  -นักเรียนรับประทานอาหารกลางวัน คณะครูทุกท่าน 

13.00-16.00  -พระวิทยากร นำนักเรียนนั่งวิปัสสนา
กรรมฐาน  และเดินทางกลับบ้าน 

พระวิทยากร และคณะครูทุกท่าน 

16.00-16.30  -พิธีปิดการเข้าค่าย พระวิทยากร และคณะครูทุกท่าน 
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37.โครงการกีฬาต้านยาเสพติด “เยาวชนวัยใส ใส่ใจสุขภาพ” ประจำปี ๒๕๖๔ 
1.  ชื่อโครงการ        กีฬาต้านยาเสพติด “เยาวชนวัยใส ใส่ใจสุขภาพ” ประจำปี ๒๕๖๔ 
2.  ลักษณะของโครงการ       โครงการใหม่ 
3.  แผนงาน        แนวทางการเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน  
4.  สนองยุทธศาสตร์       การพัฒนาการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5.  หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มี
การคิดเป็น ทำเป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มี
สุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีนิสัยรักการออกกำลังกาย เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจและสังคม โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและทำงานร่วมกันเป็น
หมู่  ได้มีการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งใน
การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ในการร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอก 

6. วัตถุประสงค์ 
6.๑. เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “เยาวชนวัยใส ใส่ใจสุขภาพ” ประจำปี 

๒๕๖๔ 
6.๒. เพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถได้แสดงความสามารถในด้านกีฬาและการแสดงออก 
6.๓. นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด 

7. เป้าหมายเชิงปริมาณ  
- ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “เยาวชนวัยใส  
  ใส่ใจสุขภาพ” ประจำปี ๒๕๖4 

8. เชิงคุณภาพ  
- ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

“เยาวชนวัยใสใส่ใจสุขภาพ” ประจำปี ๒๕๖๔ 
 
9. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  
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10. ระยะเวลาดำเนินการ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 - กันยายน พ.ศ. 2564 
 

   
  ล

ำด
ับท

ี่ 

กิจกรรม/
ขั้นตอน 

ปีก
าร

ศึก
ษา

 
(บ

าท
) 

ระยะเวลาดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ สิงหาคม-

กันยายน 
2563 

มิถุนายน-
กรกฎาคม 
2564 

สิงหาคม-
กันยายน 
2564 

1 วางแผน/
ปรึกษาหารือ 

- ......   คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา  

2 เขียนโครงการ
เสนอ 

- ......   คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 

3 ขออนุมัติ
โครงการ 

-  ...... ......  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 

4 ดำเนินการ 
ตามโครงการ 

21,000  ...... ...... คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 

5 ประเมินผล
โครงการและ 
สรุปโครงการ 

-   ...... คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 

6 รายงานผล
โครงการ 

-   ...... คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 

  
11.  ปีการศึกษาในการดำเนินการ รวมเป็นเงิน จำนวน  21,000 บาท  (สองหมื่นหนึ่งพันบาท
ถ้วน) 
 11.1  เงินปีการศึกษาสนับสนุนจากเทศบาลตำบลบ่อกรุ     20,000      บาท  

11.2  เงินสนับสนุนจากโรงเรียนบ่อกรุวิทยา                       1,000       บาท 
          รวมเป็นเงิน     21,000       บาท 

 
12.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

12.1  เทศบาลตำบลบ่อกรุ 
12.2 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา  

 
13.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                - 
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14.  วิธีการวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
“เยาวชนวัยใส ใส่ใจสุขภาพ” 

- แบบบันทึกการเข้าร่วม 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

- ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด “เยาวชนวัยใส ใส่ใจ
สุขภาพ” 
- ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับดี
มาก 

 
15.   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
 15.๑.  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาร้อยละ ๑๐๐ 
 15.๒.  ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับดีมาก 
.            
 
    ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอโครงการ 

            (นายกอ้งภพ ธัญญเจริญ) 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

 
 

                ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจโครงการ 
                                    (นายณัชพล  กาฬภักดี) 
                               หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  
 
 
            ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจโครงการ 
           (นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ) 
            หัวหน้างานนโยบายและแผน 
 
          
 

                 ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                 (นายวรรณดน  สุขาทิพยพันธุ์) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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(     )  อนุมัติโครงการ  (     )  ไม่อนุมัติโครงการ 

    
              ลงชื่อ.....................................................ผู้ อนุมัติโครงการ 
                        (นายศักดิ์ชัย  จันทร์ใหม่มูล) 
                           นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อกรุ 
 
 
บันทึกความเห็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
...................................................................... ..........................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... .............................
............................................................................................................................. ...................................
...................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................... ............. 
 
               ลงชื่อ....................................................... 
                                                         (                                         ) 

           ตำแหน่ง……………………………………………………………………. 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย แต่ละรายการถัวจ่าย  
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด “เยาวชนวัยใส ใส่ใจสุขภาพ” ประจำปี ๒๕๖๔ 

 

ที ่
รายการ 

จำนวน 
(หน่วย) 

หน่วยละ 
(บาท) 

เป็นเงิน 
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

กิจกรรม การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฯ   11,800  
๑ อุปกรณ์กีฬา       11,800  
๗ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา  ๒ วัน     ๘ คน     ๔๐๐   ๓,๒๐๐  
๘ ค่าอาหารกลางวัน  ๒ วัน 50 คน   ๓๐   ๖,๐๐๐  

                                    รวมเป็นเงิน (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 2๑,๐๐๐  

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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38.โครงการอบรมส่งเสริมฝ่ายบริหารงบประมาณ  
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ  
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่  2 ผลิต พัฒนา
ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที่ 2 คุณครูใจดี 
ฝ่ายทีร่ับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงบประมาณ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายชัยวัฒน์ ภูผา    
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง จาก โครงการเดิม 

     ใหม่  ( )เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (  ) เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     ปีการศึกษา 2564 
งบประมาณดำเนินการ     จำนวน 6,000 บาท   
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการศึกษา เป็นผู้ที่ให้การ
ส่งเสริมสนับสนุนและจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์
ของสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาจำเป็นต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการ
แสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ อีกทั้งต้องเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพ่ือให้รู้เท่าทันกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ประกอบกับสถานศึกษาต้องมีการเตรียมความพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพสู่มาตรฐานสากลโครงการนี้จึงเป็นการเสริมสร้างให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาในวิชาชีพ อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นเอกภาพของ
องค์กรและสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ องค์กร และงาน
ราชการสืบต่อไป  
๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือปลูกฝังความรู้ความเข้าใจเสริมสร้างความโปร่งใส ในการนำนโยบาย ต้านการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบไปสู่การปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2.2 เพ่ือสร้างความตระหนักและสร้างจิตสำนึกของบุคลากรในองค์กร ให้สามารถแยก
ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ 

2.3  เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกันของบุคลากร 
3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 
1. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ่อกรุวิทยาเข้ารับการ

ฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ  100  
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 3.2 ด้านคุณภาพ 
  1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา มีจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นใน
  ความซื่อสัตย์สุจริต 
  2. โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สามารถลดความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปราม     
  การทุจริต 
4. วิธีการดำเนินโครงการ 
 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อบรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล
ให้กับข้าราชการครู 
และบุคลากร    
ทางการศึกษาที่
ปฏิบัติงานของ
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    ประชุมวางแผนร่วมกับฝ่ายบริหารของ
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 ทำบันทึกขออนุญาตจัดกิจกรรม 
2.2 แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือดำเนินงานตาม
โครงการ 
2.2 ดำเนินการประสานงานติดต่อขอ เชิญ
วิทยากรณ์ 
2.3 ดำเนินการจัดโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ
ที่วางไว้ 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    ประเมินความพึงพอใจในการดำเนินการจัด
โครงการ  
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   นำผลการประเมินมาปรับปรุง เพื่อพัฒนา
ต่อไป  

ปีการศึกษา 
2564 

นายชัยวัฒน์  
ภูผา 

5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2564 
 
6. งบประมาณ จำนวน 6,000 บาท  (หกพันบาทถ้วน) 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) 

 
7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายชัยวัฒน์ ภูผา 
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9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
9.1 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 

10. วิธีการวัดและประเมินผล  
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนบ่อ
กรุวิทยาเข้ารับการอบรมและมี
ความรู้ความเข้าใจและมความ
พึงพอใจในเรื่องเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรร
มาภิบาล 

1. แบบประเมินความ 
พึงพอใจ 
 

- ผู้เข้ารับการอบรมมีความ
พอใจ ร้อยละ 90 
 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1  ข้าราชการครูและบุคลกราทางการศึกษาของโรงเรียนบ่อกรุวิทยาเกิดความรู้ความ
เข้าใจ เรื่อง ทุจริตและประพฤติมิชอบไปสู่การปฏิบัติงานในหน่วยงานให้เกิดความโปร่งใส และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

11.2 ข้าราชการครูและบุคลกราทางการศึกษาของโรงเรียนบ่อกรุวิทยา มีความรู้ความเข้าใจ
ใน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เรื่องหลักคิดการแยกประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม ได้ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
  12.1.1 ผู้เข้ารับอบรมขาดความตระหนักในด้านความถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม    
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
          12.2.1 ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ความเป็น
ข้าราชการโดยยึดหลัก ความถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
           
    ลงชื่อ   ผู้เสนอโครงการ 

       (นายชัยวัฒน์ ภูผา) 
    ครู  วิทยฐานะชำนาญการ 
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ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายชัยวัฒน ์ ภูผา) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 
 
ลงชื่อ   ผู้ตรวจโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน  

 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการอบรมส่งเสริมฝ่ายบริหารงบประมาณ 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว จำนวน 6,000 บาท   
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) 
   
                    รวมทั้งสิ้น จำนวน 6,000 บาท  (หกพันบาทถ้วน) 
 
 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกรายการถัวจ่าย  
 

ที ่ รายการ จำนวน  
(หน่วย) 

หน่วยละ  
(บาท) 

เป็นเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 

 กิจกรรมที่ 1      
1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  2 875.- 1}750.-  
2 ค่าอาหารกลางวัน  1 1,750.- 1}750.-  
3 ค่าวิทยากร  3 1,250.- 2,500.-  

                                รวม 6,000  
รวมทั้งสิ้น จำนวน 6,000 บาท  (หกพันบาทถ้วน) 
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39. โครงการทัศนศึกษา  
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาส
การเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที ่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื ่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนมีผลิตผล 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานวิชาการ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายเอกราช  พาชัย     
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

      ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม (   )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     ปีการศึกษา 2564 
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน 22,560 บาท  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………  
๑. หลักการและเหตุผล 
 การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนโดยการนำนักเรียนไปทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ใน
ต่างจังหวัด ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง เป็นนโยบายของโรงเรียนที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้ จากประสบการณ์ตรง ทางด้านประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ และแหล่งเรียนรู้ทางด้านโครงการ
ในพระราชดำริแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยวางแผนจัดหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนไปตามจังหวัด
ต่างๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดการใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ รอบตัวในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑.เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 

๓. เป้าหมาย 
 - เชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมจำนวน ๔๐๕ คนได้เข้าร่วมโครงการ 
ทัศนศึกษา 
 - เชิงคุณภาพ นักเรียนมีความพึงพอใจในการไปทัศนศึกษาในระดับดีมาก 
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๔. วิธีดำเนินการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ทัศนศึกษานอกสถานที่ 
ระดับชั้น ม.ต้น 
ระดับชั้น ม.ปลาย 
ระดับ ปวช. 

๑.สำรวจสถานที่ในการนำนักเรียนไป
ทัศนศึกษา โดยคำนึงถึงปีการศึกษา
และประหยัดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ปกครอง 
๒. กำหนดสถานที่ เส้นทางไปทัศน
ศึกษา วัน เวลา ที่ชัดเจนเพื่อการ
วางแผน 
๓.ขออนุญาตผู้ปกครองเพ่ือนำ
นักเรียนไปทัศนศึกษา 

ตลอดปี 
ปีการศึกษา 

 2564 

นายเอกราช   
พาชัย 

๕. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๖. ปีการศึกษา จำนวน 22,560   บาท 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) 

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/เพชรบุรี/ประจวบคีรีขันธ์ 

๘. ผู้รับผิดชอบ หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการและครูผู้สอนได้รับมอบหมายควบคุมดูแลนักเรียน 

๙. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  บริษัทรับประกันชีวิต สถานที่ท่องเที่ยว 

๑๐. วิธีการวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 

๑.นักเรียนโรงเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมทุกคน 

๑.แบบบันทึก ๑.นักเรียนร้อยละ 100  
เข้าร่วมโครงการ 

๒.ความพึงพอใจในการ 
ไปทัศนศึกษา 

๒. แบบประเมินความพึงพอใจ ๒.นักเรียนมีความพึงพอใจใน
การไปทัศนศึกษาในระดับดี
ร้อยละ 80 

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนได้รับความรู้ประสบการณ์จากการไปทัศนศึกษา 
 ๒. นักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ต่างๆไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ในอนาคต 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
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  1. ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน 
  2. ปีการศึกษาที่ได้อาจไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม   
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
                  1. หาบริษัทท่ีรับจ้างขับรถท่ีน่าเชื่อถือ คนขับรถ ขับได้ดี ปลอดภัย  
  2. อาจหาปีการศึกษาส่วนอื่นมาสนับสนุน  
 
 

     ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ 
         (นายเอกราช  พาชัย) 
                    ครู    
 
 
ลงชื่อ             ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายณัชพล  กาฬภักดี) 
     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวชิาการ 
 
 
 
ลงชื่อ                 ผู้ตรวจโครงการ 
       (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
           หวัหน้างานนโยบายและแผน  

 
 
 

ลงชื่อ                     ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย  
โครงการทัศนศึกษา 

 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 22,560 บาท 
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) 

   
               รวมทั้งสิ้น จำนวน 22,560   บาท  (สองหม่ืนสองพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
 
รายละเอียดการใช้จ่ายปีการศึกษา ทุกรายการถัวจ่าย  
 

ที ่ รายการ จำนวน  
(หน่วย) 

หน่วยละ  
(บาท) 

เป็นเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 กิจกรรมการทัศนศึกษานอกสถานที่   22,560  
      
      

                                รวม 22,560     
รวมทั้งสิ้น จำนวน 22,560   บาท  (สองหม่ืนสองพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
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40. โครงการ “การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง”  
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาส
การเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที ่5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 
สนองมาตรฐานการศึกษา  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนมีผลิตผล 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานวิชาการ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายเอกราช  พาชัย     
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

     ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม (   )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     ปีการศึกษา 2564 
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน 7,440  บาท   
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 
 จากสถานการณ์การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวตามแนวชายฝั่งทะเล และใน
ทะเลของประเทศไทย ส่งผลให้มีประชากรย้ายถิ่นฐานและการอพยพเพ่ือเข้ามาทำงานของแรงงาน
ต่างชาติเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวที่มีการรุกล้ำพื้นที่ชายฝั่งทะเลเพื่อการก่อสร้างและพัฒนา
ธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว การทำการประมงที่ผิดกฎหมาย และอุตสาหกรรมตามแนวชายฝั่งและ
ในทะเลที่ไร้การควบคุม  ก่อให้เกิดการแย่งชิงและใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างฟุ่มเฟือย 
และส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
ทางทะเล  
 ทั้งนี้ภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดังจะเห็น
ได้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 57 (2) รัฐต้องอนุรักษ์ 
คุ้มครอง บำรุงรักษา ฟ้ืนฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จาก 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและ
ยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมดำเนินการ  และได้รับประโยชน์
จากการดำเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมาย บัญญัติประกอบกับได้บรรจุประเด็นด้านทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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แห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ซึ่งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ภาครัฐยังได้สร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการ
ปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งผ่านทางอนุสัญญา และข้อตกลงฉบับต่าง ๆ  เพ่ือกำหนด
เป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ยั่งยืน ซึ่งทำให้ประเทศไทยต้องปรับปรุงแนว
ทางการบริหารจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศ  ซึ่งจะส่งผลดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ ไทยใน
อนาคต  

ดังนั้นสถานศึกษาในฐานะที่เป็นองค์กรด้านการศึกษา จึงเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนการสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ คุ้มครอง บำรุงรักษา ฟื้นฟู 
บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม โรงเรียนบ่อกรุวิทยา จึงได้จัดโครงการทัศนศึกษา “การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง” เพ่ือสร้างความตระหนักรู้และเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้กับนักเรียน เพ่ือให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ และ
พัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนต่อไป  

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง   

2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของนักเรียนและหน่วยงานของภาครัฐ 
3. เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นระหว่างกัน 

๓. เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 21 คน  
- เชิงคุณภาพ  

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง  
2. นักเรียนมีจิตสำนึกและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

3. เกิดความร่วมมือระหว่างนักเรียนและหน่วยงานของภาครัฐ 

๔. วิธีดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม  
สร้างความตระหนักรู้
และเห็นความสำคัญ
ของการบริหาร
จัดการ และการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
แต่งตั้งคณะกรรมการงานแนะ
แนวเพ่ือ จัดทำปฏิทินการ
ปฏิบัติงานวางแผน  
 2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
ดำเนินกิจกรรมตามปฏิทิน
การปฏิบัติงาน 

มีนาคม 
2564 

 
 

เมษายน 
2564 

 

นายเอกราช พาชัย 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม  
สร้างความตระหนักรู้
และเห็นความสำคัญ
ของการบริหาร
จัดการ และการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 
 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
แต่งตั้งคณะกรรมการงานแนะ
แนวเพ่ือ จัดทำปฏิทินการ
ปฏิบัติงานวางแผน  
 2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
ดำเนินกิจกรรมตามปฏิทิน
การปฏิบัติงาน 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
ติดตามผลการนิเทศ กำกับ 
ติดตาม และประเมินผล 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
(Action) 
วิเคราะห์ สรุปและรายงานผล 

มีนาคม 
2564 

 
 

เมษายน 
2564 

 
เมษายน 
2564 

 
เมษายน 
2564 

นายเอกราช พาชัย 
 

๕. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ  

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 06.00 น. ถึงวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 
18.30 น. 

๖. ปีการศึกษา  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จำนวน 7,440 บาท 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) 

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ  
๑. อุทยานแห่งชาติหาดนวกร อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๒. อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

๘. ผู้รับผิดชอบ นายเอกราช พาชัย 

๙. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  

๑. เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนวกร อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๒. เจ้าหน้าที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

๑๐. วิธีการวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 

การสร้างความตระหนักรู้และเห็น
ความสำคัญของการบริหารจัดการ 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง 

แบบสอบถาม นักเรียนสร้างความตระหนักรู้และ
เห็นความสำคัญของการบริหาร
จัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 
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๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกัน  

2. นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการสัมมนา และศึกษาดูงานไปใช้ในการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 
 

     ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ 
         (นายเอกราช  พาชัย) 
                    ครู    
 
 
ลงชื่อ             ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายณัชพล  กาฬภักดี) 
     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวชิาการ 
 
 
 
ลงชื่อ                 ผู้ตรวจโครงการ 
       (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
           หวัหน้างานนโยบายและแผน  

 
 
 

ลงชื่อ                     ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย  
โครงการ “การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง”   

 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จำนวน 7,440 บาท 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) 

               รวมทั้งสิ้น จำนวน 7,440 บาท  (เจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

รายละเอียดการใช้จ่ายปีการศึกษา ทุกรายการถัวจ่าย  

ที ่ รายการ จำนวน  
(หน่วย) 

หน่วยละ  
(บาท) 

เป็นเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 

 กิจกรรม การสร้างความตระหนักรู้
และเห็นความสำคัญของการบริหาร
จัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 

    

1 ค่าอาหารและน้ำดื่ม 2 วัน รวม  
2 มื้อ เฉลี่ยมื้อละ 80 บาท/คน 
(นักเรียน 21 คน ) 

2 มื้อ 1,680 3,360  

2 ค่าอาหารและน้ำดื่ม 2 วัน รวม  
2 มื้อ เฉลี่ยมื้อละ 80 บาท/คน  
(ครูผู้ควบคุม 2 คน ) 

2 มื้อ 160 320  

3 ค่าอาหารและน้ำดื่ม 2 วัน รวม  
2 มื้อ เฉลี่ยมื้อละ 80 บาท/คน 
(พนักงานขับรถ 2 คน ) 

2 มื้อ 160 320  

4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง รถตู้โรงเรียน 
จำนวน 2 คัน ขากลับ 1 เที่ยว  
(กิโลเมตรละ 4 บาท x ระยะทาง 
430 กิโลเมตร x 2 คัน) 

2 คัน 1,720 3,440  

                                รวม 7,440     
รวมทั้งสิ้น จำนวน 7,440 บาท  (เจ็ดพันสี่ร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) 
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กำหนดการโครงการทัศนศึกษา“การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” 
ในระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ 8 – วันเสาร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564 

ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี 
 

วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 (จังหวัดสุพรรณบุรี - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 
เวลา 06.00 น.                       - ออกเดินทางจากจังหวัดสุพรรณบุรี 
เวลา 10.30 - 12.00 น.          - รับประทานอาหารกลางวัน ณ ริมชายหาดชะอำ 
เวลา 16.00 น.     - เข้าท่ีพักท่ีอุทยานแห่งชาติหาดวนกร อำเภอทับสะแก  
      จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เวลา 19.00 น.                       - รับประทานอาหารเย็น 
 
วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564 (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 
เวลา 07.00 น.                       - รับประทานอาหารเช้า 
เวลา 08.00 - 12.00 น.         - ออกเดินทางไปดำน้ำดูปะการัง ณ เกาะจานและเกาะท้ายทรีย์ 
เวลา 12.00 - 13.00 น.            - รับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 - 16.00 น.           - ปลูกป่า และเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ 
เวลา 17.30 น.                        - รับประทานอาหารเย็น  
 
วันเสาร์ ที่ 10 เมษายน 2564 (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – จังหวัดเพชรบุรี – จังหวัดสุพรรณบุรี ) 
เวลา 07.00 น.                    - รับประทานอาหารเช้า  
เวลา 08.00 น.                    - ออกเดินทางไปยังอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 
เวลา 10.00 น.                    - เดินทางถึงอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ  
                                            จังหวัดเพชรบุร ี
เวลา 12.00 น.                    - รับประทานอาหารกลางวัน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ 
       สิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
เวลา 13.00 น.                   - เดินทางจากจังหวัดเพชรบุรีมายังจังหวัดสุพรรณบุรี 
เวลา 18.30 น.                    - เดินทางถึงจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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41.โครงการซ่อมบำรุงยานพาหนะรถโรงเรียนและอุปกรณ์เครื่องยนต์  
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม  
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาส
การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษา ,ข้อที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที่ 1 โรงเรียนน่าอยู่ 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ................................................ 
                                      ใหม่ () เพ่ือส่งเสริม () เพ่ือพัฒนา ( ) เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     ปีการศึกษา 2564 
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน 30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)                                                                 
............................................................................................................................. .............................. 
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยโรงเรียนบ่อกรุวิทยา มีรถที่ประจำการอยู่ 4 คัน คือ รถตู้ จำนวน 2 คัน รถ 6 ล้อ 
จำนวน 1 คัน และรถตัดหญ้า-รถไถ จำนวน 1 คัน และอุปกรณ์การทำงานที่เป็นเครื่องยนต์อ่ืน ๆ อีก 
เช่น เครื่องตัดหญ้า เครื่องยนต์เหล่านี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
ยานพาหนะสามารถนำนักเรียนหรือบุคลากรของโรงเรียนไปทำกิจกรรมภายนอกโรงเรียน ติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ หรือสามารถนำไปขนส่งสิ่งของต่างๆ ได้ เป็นอย่างดี และเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์การทำงานที่เป็นเครื่องยนต์ เช่น รถตัดหญ้า-รถไถ และเครื่องตัดหญ้า สามารถใช้ในการ
ตัดหญ้า ดูแลต้นไม้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโรงเรียน  ในการใช้ยานพาหนะหรือเครื่องยนต์
เหล่านี้ ก็ต้องมีการเตรียมปีการศึกษาในการซ่อมบำรุง เพื่อให้ยานพาหนะหรือเครื่องยนต์ต่าง ๆ 
สามารถใช้งานได้ดีเป็นปกติ  
 ดังนั้นโรงเรียนบ่อกรุวิทยา จึงได้จัดทำโครงการซ่อมบำรุงยานพาหนะรถโรงเรียนและอุปกรณ์
เครื่องยนต์ขึ้นในปีการศึกษา 2564 ขึ้น เพื่อใช้จ่ายปีการศึกษาในการซ่อมบำรุงยานพาหนะและ
เครื่องมือหรืออุปกรณ์การทำงานที่เป็นเครื่องยนต์ เพ่ือให้ถูกต้องตรงตามระเบียบการเบิกจ่ายของทาง
ราชการ   

2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายซ่อมบำรุงยานพาหนะรถโรงเรียนและอุปกรณ์เครื่องยนต์ให้ถูกต้อง
เป็นระเบียบ 
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3. เป้าหมาย  
3.1  ด้านปริมาณ  

3.1.1 มีการจัดการ ควบคุม ดูแลรักษาในด้านการใช้ยานพาหนะโรงเรียน 
อย่างประหยัดและคุ้มค่า 

3.1.๒ มีการตรวจสภาพ ดูแล รักษาและซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลา 
3.2  ด้านคุณภาพ 
           3.2.1 ยานพาหนะของโรงเรียนและเครื่องมือต่าง ๆ มีน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมใช้งาน 

เพ่ือสะดวกในการใช้งานราชการ และปลอดภัยต่อใช้ผู้งาน 

4. วิธีการดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมซ่อม
บำรุงยานพาหนะ
รถโรงเรียน 
จำนวน 3 คัน 
(รถตู้ 2 คัน ,  
รถ 6 ล้อ 1 คัน) 
และอุปกรณ์
เครื่องยนต์  
(รถตัดหญ้า-รถไถ 
และเครื่องตัด
หญ้า เป็นต้น) 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา และ สพฐ. ในส่วน
ที่เก่ียวข้องกับโครงการ 
    1.2 ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ 
ในปีที่ผ่านมา  
    1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 
    1.4 จัดทำโครงการนำเสนอต่อฝ่าย
บริหาร 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจง
โครงการและมอบหมายภาระงาน 
   2.2 ดำเนินงานตามโครงการ  
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  นิเทศ
ติดตามการดำเนินงาน และคอย
อำนวยความสะดวก 
ในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้อง
ให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ
กำหนด  
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1  สรุปประเมินโครงการฯ 
   4.2  จัดทำรายงานโครงการฯ  
นำเสนอฝ่ายบริหาร              

ตลอดปี
การศึกษา 
2564 

 

น.ส.เบ็ญจมาศ 
รุ่งโรจน์ธีระ 
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5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 
6. ปีการศึกษา       จำนวน 30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)                                                                  

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว     
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 งบอ่ืนๆ (ระบุ) ................................. 
 

7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ  

9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
 9.1 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 9.2 ฝ่ายบริหารงานปีการศึกษา  

10. วิธีการวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
มียานพาหนะรถโรงเรียนและอุปกรณ์
เครื่องยนต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  

แบบสอบถาม 
 
 
 

ยานพาหนะรถโรงเรียน
และอุปกรณ์เครื่องยนต์
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
ร้อยละ 80  

นักเรียนและคณะครูมีความพึงพอใจต่อ
การใช้บริการยานพาหนะโรงเรียน 

แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

นักเรียนและคณะครู 
มีความพึงพอใจต่อการ
ใช้รถโรงเรียน ในระดับดี 
ร้อยละ 80 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1 โรงเรียนจัดสรรปีการศึกษาสำหรับค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงยานพาหนะรถโรงเรียนและ
อุปกรณ์เครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 11.2 การเบิกจ่ายค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะรถโรงเรียนและอุปกรณ์เครื่องยนต์ถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ  

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
         ปีการศึกษาที่ตั้งไว้อาจไม่ค่อยเพียงพอ เนื่องกิจกรรมที่ต้องใช้ยานพาหนะหรือ
เครื่องมือต่าง ๆ ในแต่ละปีมีจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดการเสื่อมโทรม จึงต้องใช้ปีการศึกษาในการ
ซ่อมแซมเยอะ 
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
                 อาจต้องหาปีการศึกษาในส่วนอื่น ๆ มาเพิ่มเติม  
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    ลงชื่อ              ผู้เสนอโครงการ 

    (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
                ครู คศ.2 

 
 

ลงชื่อ               ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ) 
        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
ลงชื่อ                 ผู้ตรวจโครงการ 
       (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
           หวัหน้างานนโยบายและแผน  

 
 
 

ลงชื่อ                     ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการซ่อมบำรุงยานพาหนะรถโรงเรียนและอุปกรณ์เครื่องยนต์ 

 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว   จำนวน 30,000 บาท    
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 งบอ่ืนๆ (ระบุ) ................................. 

          รวมทั้งสิ้น   จำนวน  30000 บาท (สามหม่ีนบาทถ้วน) 

รายละเอียดการใช้จ่ายปีการศึกษา ทุกรายการถัวจ่าย  

ที ่ รายการ จำนวน  
(หน่วย) 

หน่วยละ  
(บาท) 

เป็นเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 กิจกรรมซ่อมบำรุงยานพาหนะ
รถโรงเรียน จำนวน 3 คัน  
(รถตู้ 2 คัน , รถ 6 ล้อ 1 คัน) 
และอุปกรณ์เครื่องยนต์  
(รถตัดหญ้า-รถไถ 1 คัน และ
เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น)  

12 เดือน 
 

 30,000  

รวม 30,000   
รวมทั้งสิ้น จำนวน 30,000 บาท  (สามหม่ีนบาทถ้วน)                                                                  
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42.โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบมัลติมีเดีย/แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนบ่อกรุวิทยาและการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโรงเรียน 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม  
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาส
การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                    1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที ่1 โรงเรียนน่าอยู่ 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ      ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายจักรพันธุ์ จิตรเพ็ชร์     
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

       ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม ()เพ่ือพัฒนา  (   )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน  ปีการศึกษา 2564  
งบประมาณดำเนินงาน   จำนวน 77,650 บาท  (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

ในศตวรรษแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ได้มีการนําเอาเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์ที่มีความ
ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเร ียนการสอนหลากหลายรูปแบบ เช ่น การสอนโดยใช้
คอมพ ิวเตอร ์ช ่วย (Computer Assisted Instruction) การเร ียนในร ูปแบบอ ิ เลคทรอน ิกส์  
(eLearning) การเรียนแบบ School Online (VDOstreaming) เรียนโดยใช้การสื ่อสารทางไกล 
(Distance Learning) ภายใต้ความเชื่อเกี่ยวกับศักยภาพของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่จะให้ผู ้เรียน
เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่มากมายหรือในโลกแห่งความรู้(WorldKnowledge) 

 ซึ่งผู้เรียนมีความสามารถที่จะเรียนเวลาใด สถานที่ใด หรือ แม้กระทั่งจะเรียนรู้กับใครก็ได้
ตามความสนใจของแต่ละคน จึงเกิดการเรียนรู้มากข้ึน ในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

งานโสตทัศนศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดทําโครงการขึ้นโดยมีแนวคิด
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เพ่ือนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุน ซึ่งถือได้
ว่าเป็นภารกิจในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครูและบุคลากร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ในเรื่องการใช้
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที ่ทันสมัยเพื ่อให้ทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์และการก้าวไปสู ่โรงเรียน
มาตรฐานสากลWORLD-CLASS STANDARD SCHOOL อย่างมีประสิทธิภาพ  

๒. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ครู และบุคลากรสามารถใช้อุปกรณ์ระบบมัลติมีเดีย และสื่อการเรียนการสอน  

พร้อมใช้งาน 
2.2 เพ่ือให้หน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียนได้รับข่าวสารจากโรงเรียนเป็นปัจจุบัน  
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๓. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ  

1. ร้อยละ 80 ครู นักเรียนและหน่วยงานภายนอกใช้สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
พัฒนาศักยภาพตนเอง 

2. ร้อยละ 80 หน่วยงานภายในและภายนอกมีความพอใจในความรวดเร็วใน 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน  
3.2 เชิงคุณภาพ  

1. ครู และบุคลากรสามารถใช้อุปกรณ์ระบบมัลติมีเดีย และสื่อการเรียนการสอน  
       ทีพ่ร้อมใช้งาน 

2. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากโรงเรียนไปยังชุมชนต่าง ๆ  

๔. วิธีการดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  
กิจกรรมการพัฒนา
และปรับปรุงระบบ
มัลติมีเดียและแหล่ง
เรียนรู้ภายใน 
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา  

๑. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    ประชุมวางแผน แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน  
๒. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ-ครุภัณฑ์ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบการจัดหา
พัสดุ 
๓. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    3.1 เก็บรวบรวมข้อมูล 
    3.2 นำข้อมูลมาวิเคราะห์ผล 
๔. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    4.1 สรุปผลการดำเนินงาน 
    4.2 รายงานผลต่อผู้บริหาร  
    4.3 นำผลการประเมินมาปรับปรุง 
เพ่ือพัฒนาต่อไป  

ตลอดปี
การศึกษา 
2564 

 

  นายจักรพันธุ์ 
จิตรเพ็ชร์ 

กิจกรรมที่ 2  
กิจกรรมจัดทำ
วารสารโรงเรียน/
แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์/ 
การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร

๑. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    ประชุมวางแผน แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน  
๒. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 จัดทำวารสารโรงเรียน/แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์/การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารโรงเรียนทางออนไลน์ 

ตลอดปี
การศึกษา 
2564 

 

น.ส.นันทิยา  
เอกคณาปราชญ์ 

และทีมงาน
ประชาสัมพันธ์ 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โรงเรียนทาง
ออนไลน์  

2.2จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ-ครุภัณฑ์ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องตามระเบียบการจัดหาพัสดุ 
๓. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    3.1 เก็บรวบรวมข้อมูล 
    3.2 นำข้อมูลมาวิเคราะห์ผล 
๔. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    4.1 สรุปผลการดำเนินงาน 
    4.2 รายงานผลต่อผู้บริหาร  
    4.3 นำผลการประเมินมาปรับปรุง 
เพ่ือพัฒนาต่อไป 

5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 

6. ปีการศึกษา จำนวน 77,650 บาท  (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
  งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน 43,000 บาท 
  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  งบอ่ืน ๆ เงินระดมทรัพยากร  จำนวน 34,650 บาท 

7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายจักรพันธุ์ จิตรเพ็ชร์ 

9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
9.1 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
9.2 งานโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

10. วิธีการวัดและประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการพัฒนา
และปรับปรุงระบบมัลติมีเดีย
และแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา  

แบบบันทึกการใช้ นักเรียน ครูและบุคลากร
โรงเรียนและหน่วยงาน
ภายนอกได้ใช้ระบบ 
มัติมีเดียที่มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดทำ
วารสารโรงเรียน/แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์/การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
โรงเรียนทางออนไลน์ 

แบบประเมินความพึงพอใจ นักเรียน ครูและบุคลาก
โรงเรียนและหน่วยงาน
ภายนอกมีความพึงพอใจ 
ระดับมาก ร้อยละ 80 
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๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.๑. นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนและหน่วยงานภายนอกได้ใช้ระบบมัลติมีเดียที่มี

ประสิทธิภาพและทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
11.2 หน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียนได้รับข่าวสารจากโรงเรียนรวดเร็วเป็น 

ปัจจุบันและถูกต้องเหมาะสม 

 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
          12.1.1 อุปกรณ์สื่อ เทคโนโลยีที่จัดหาเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีอายุการใช้

งานจึงไม่สารมารถคาดการณ์อัตราการเสื่อมสภาพได้ อาจมีการซ่อมบำรุงรักษา 
 12.1.2 ปีการศึกษาที่ตั้งไว้อาจไม่ค่อยเพียงพอ เนื่องจากอุปกรณ์มีราคามากกว่าที่
กำหนดไว้และต้องมีงบไว้ซ่อมบำรุงรักษาจึงต้องใช้ปีการศึกษามากขึ้น   

    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
12.2.1 ผู้ดูแลควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ควรมีความรู้พื้นฐาน 

          12.2.2 อาจต้องหาปีการศึกษาในส่วนอื่น ๆ มาเพ่ิมเติม  
   

ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ 

                             (นายจักรพันธุ์  จิตรเพ็ชร์) 
                                            คร ู  

   

 
ลงชื่อ                ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
         หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  

 
 
ลงชื่อ                 ผู้ตรวจโครงการ 
       (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
           หวัหน้างานนโยบายและแผน  

 
 

ลงชื่อ                     ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบมัลติมีเดีย/แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนบ่อกรุวิทยาและการ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโรงเรียน 
  งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน 4,6000 บาท 
  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  งบอ่ืน ๆ เงินระดมทรัพยากร  จำนวน 3,4650 บาท 

รวมทั้งสิ้น จำนวน 80,650 บาท  (แปดหม่ืนหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

รายละเอียดการใช้จ่ายปีการศึกษา ทุกรายการถัวจ่าย  

ที ่ รายการ จำนวน  
(หน่วย) 

หน่วยละ  
(บาท) 

เป็นเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 

 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบมัลติมีเดียและแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

    

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาระบบ 
มัลติมีเดียภายในโรงเรียนที่มี
ประสิทธิภาพและทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

  43,000  

 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดทำวารสาร
โรงเรียน/แผ่นพับประชาสัมพันธ์/การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโรงเรียน
ทางออนไลน์ 

    

2 จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารโรงเรียน  

  34,650  

                                รวม 77,650  
รวมทั้งสิ้น จำนวน 77,650 บาท  (เจ็ดหม่ืนเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
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43.โครงการพัฒนางานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที่ 4 ชุมชนร่วมมือ 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานทั่วไป   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวมนัสนันท์  บุญเกิด    
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม         ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการส่งเสริมสุขภาพ 

           ใหม่  ( )เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (   )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     ปีการศึกษา 2564  
งบประมาณดำเนินการ     จำนวน 10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ มาตรา 
๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐”มาตรา ๒
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตรา ๓  
ในพระราชบัญญัตินี้ 

“สุขภาพ” หมายความว่า ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทาง
สังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุลอันเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุม
(โรคโคโรนา2019) และปัจจัยที่คุกคามสุขภาพการตรวจวินิจฉัยและบำบัดสภาวะความเจ็บป่วย และ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน สุขภาพกับการศึกษาเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการ
ควบคูก่ันไปโดยแยกจากกันไม่ได้ การพัฒนาเยาวชนนอกจากด้านการศึกษาเป็นหลักแล้วยัง
จำเป็นต้องพัฒนาอย่างเป็นกระบวนการให้ครบทุกด้านเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี เก่ง มี
สุข และอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี การส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โรงเรียนได้จัดในรูปแบบของโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพด้วยความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการจัด
กิจกรรมและดำเนินการต่างๆเพ่ือให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่กำหนดดังกล่าว โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
และองค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและมีบทบาทในการให้ความเห็นชอบ
เรื่องการดุลด้านสุขภาพอนามัยของทุกคนในโรงเรียน ซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนบ่อกรุวิทยาสามารถ
ดำเนินการด้านพัฒนางานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการนี้
ขึ้น 
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๒. วัตถุประสงค์ 
1. ให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดีเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามเกณฑ์

มาตรฐาน                     
2.   ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนให้มีบทบาทร่วมกันในการ 

ป้องกันเชื้อต่างๆรวมถึงไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
3.   นักเรียนที่เจ็บป่วยในโรงเรียนได้รับการดูแลและปฐมพยาบาลและส่งต่อเป็นกรณีตาม

ขั้นตอน                                                                             
4. นักเรียนได้รับการดูแลทุกขั้นตอนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและมีความรู้เรื่องกฎ

จราจรเพื่อนำไปใช้ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน 

๓. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ำหนัก  ส่วนสูง  ตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้รับการตรวจ
สุขภาพ และแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ที่เจ็บป่วยได้รับการดูแลรับ 
การรักษาตามกรณี 
          3.2 ด้านคุณภาพ 

นักเรียนในโรงเรียนบ่อกรุวิทยา มีสุขภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๔. วิธีการดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมพัฒนา
งานพยาบาล
และส่งเสริม
สุขภาพ 
 

๑. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    ประชุมวางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานอนามัย  
1 ครั้ง/ภาคเรียน หรือ 2 ครั้ง/ปีการศึกษา  
๒. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 ทำบันทึกขออนุญาตจัดกิจกรรมและเบิกจ่ายปี
การศึกษา 
2.2 จัดทำวาระการประชุมคณะกรรมการและ
ผู้รับผิดชอบ 
2.3 ดำเนินการประชุมชี้แจงข้อมูลงาน(โครงการ
พัฒนางานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ) 
2.5 จัดทำรายงานการประชุม  
๓. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    ประเมินผลการตรวจสุขภาพประจำปี(ร่วมด้วย 
รพ.สต.บ่อกรุ) 
 ๔. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   นำผลการประเมินมาปรับปรุง เพื่อพัฒนาต่อไป  

ตลอด 
ปีการศึกษา 

2564 
 
 
 
 
 
 

 

น.ส.มนัสนันท ์
บุญเกิด 
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5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 

6. ปีการศึกษา จำนวน 10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) 

7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวมนัสนันท์  บุญเกิด  

9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
9.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
9.2 งานคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนางานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ  

10. วิธีการวัดและประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
กิจกรรมที่ 1  
นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับยา การ
ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019 
(COVID-19)และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
การแก้ปัญหาและดูแลสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัวในชีวิตประจำวัน 

1 แบบสังเกต/
แบบสอบถาม 

๑. นักเรียนร้อยละ 80 อยู่ใน
ดูแลรักษาสุขภาพเป็นอย่างดี 
 

2.ความพึงพอใจ 2.แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 

2.ผู้เรียนมีความพึงพอใจ 
ร้อยละ80  ขึ้นไป 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการกำหนดภารกิจ ส่งเสริมและ

สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา   
11.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ป้องกัน และแก้ไข

ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการบริหารการจัดการศึกษา  

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
          การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
          การรับฟังข่าวสารและสถานการณ์จากรัฐ การฉีดวัคซีนและปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันของ ศบค.  
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    ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 

        (นางสาวมนัสนันท์  บุญเกิด) 
              ครู  คศ.1 
 
 
ลงชื่อ             ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
       หวัหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
 
ลงชื่อ                 ผู้ตรวจโครงการ 
       (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
           หวัหน้างานนโยบายและแผน  

 
 
 

ลงชื่อ                     ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพัฒนางานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ 

 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว จำนวน 10,000 บาท   
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) 

                    รวมทั้งสิ้น จำนวน 10,000 บาท  (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 

รายละเอียดการใช้จ่ายปีการศึกษา ทุกรายการถัวจ่าย  

ที ่ รายการ จำนวน  
(หน่วย) 

หน่วยละ  
(บาท) 

เป็นเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 จัดซื้อยาเวชภัณฑ์   4,990  
2 จัดซื้อวัสดุ(ขวดสแปร์/ขวดหัวปั้ม 

หน้ากากอนามัย เจลล้างมือฯลฯ) 
  5,010  

  10,000  
รวมทั้งสิ้น จำนวน 10,000 บาท  (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
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44.โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 

     ศักยภาพคน 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที ่3 ผู้เรียนมีผลิตผล 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวนันทิยา เอกคณาปราชญ์       
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

      ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     ปีการศึกษา 2564 
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน  ๙,๖๐๐ บาท 
............................................................................................................................. .............................. 
๑. หลักการและเหตุผล 

เนื ่องจากการจัดการเรียนการสอน ตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ เพื่อศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนครู บุคลากรมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประ โยชน์ 
ตลอดจนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตจะเกิดขึ้นได้ นักเรียนต้องมีนิสัยรักการอ่านจะทำให้
นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช ๒๕๔๒ ที่ยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียน
สำคัญที่สุด กระบวนการเรียนการสอนต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็ม
ตามศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์
และการประยุกต์ความรู้มาใช้แก้ปัญหา การเรียนจากประสบการณ์จริง  สถานศึกษาต้องจัดการเรียน
การสอน และจัดกิจกรรมบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกื้อกูลส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
อ่านในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการเรียนการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนโดยเฉพาะห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยหนังสือ สื่อ  และกิจกรรม จะ
ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภายในโรงเรียนขึ้นได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือจัดทำกิจกรรมที่น่าสนใจในห้องสมุด 
๒.๒ เพ่ือจัดทำสารสนเทศด้านการใช้บริการของห้องสมุด 
๒.๓ เพ่ือจัดให้มีหนังสือ สื่อให้บริการเพ่ิมมากขึ้น  
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๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ  

- มีกิจกรรมที่หลากหลายเชิญชวนให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการ 
- มีระบบสารสนเทศครบถ้วนถูกต้อง 
- มีหนังสือ สื่อให้บริการเพิ่มมากข้ึน 

๓.๒ เชิงคุณภาพ  
- จัดกิจกรรมเชิญชวนให้ผู้เรียนเข้าใช้ห้องสมุดอย่างน้อยเดือนละ ๑ กิจกรรม 
- คุณภาพของระบบสารสนเทศห้องสมุดอยู่ในระดับดีมาก 
- มีหนังสือ สื่อ ให้บริการเพ่ิมขึ้น จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เล่ม/เพ่ิมสื่อจำนวน ๑๐ 

ชุด 

๔. วิธีการดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ค้นคว้าเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
 

๑. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    วางแผน กำหนดการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง 
๒. ขั้นดำเนินการ (Do) 
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการค้นคว้าด้วยตนเอง 
๑.กิจกรรม “ชวนน้องท่องโลกหนังสือ”  
๒. กิจกรรม “แนะนำหนังสือใหม่” 
๓. กิจกรรม “เว็บเพจ เฟซบุ๊คส์” 
๔. กิจกรรม “สัปดาห์ห้องสมุด ส่งเสริมการ
อ่าน รักการค้นคว้า   พัฒนาสู่สากล” 
๕.  กิจกรรม “เล่านิทานให้น้องฟัง” “อ่าน
หนังสือให้แม่ฟัง” 
๖.  กิจกรรม “รักการอ่าน  
สานสัมพันธ์ชุมชน” 
๗. กิจกรรม “มุมหนังสือเคลื่อนที่” 
๘. กิจกรรม “หยุดทุกอย่างเพ่ือ 
การอ่าน” 
๙. กิจกรรม “ป้ายนิเทศรักการอ่าน” 
๑๐. กิจกรรม “ยอดนักอ่าน” 
๑๑. กิจกรรม “ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการ
อ่าน” 
๓. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
ประเมินผลกิจกรรม 

ปี
การศึกษา 
2564 

นางสาวนันทิยา 
เอกคณาปราชญ์ 



 

263 | โ ร ง เ รี ย น บ่ อ ก รุ วิ ท ย า  
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๔. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   นำผลการประเมินมาปรับปรุงการ
พัฒนาการจัดกิจกรรม 

๒.กิจกรรม
พัฒนาข้อมูล
สารสนเทศ
ด้านการใช้
บริการ
ห้องสมุด 

๑. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    วางแผน กำหนดการจัดกิจกรรมพัฒนา
ข้อมูลสารสนเทศด้านการใช้บริการห้องสมุด 
๒. ขั้นดำเนินการ (Do) 
ดำเนินการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการใช้
บริการห้องสมุด 
๓. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
ประเมินผลการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้าน
การใช้บริการห้องสมุด 
๔. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการใช้บริการ
ห้องสมุด 

ปี
การศึกษา 
2564 

นางสาวนันทิยา 
เอกคณาปราชญ์ 

๓.กิจกรรม
จัดหาหนังสือ 
ให้บริการใน
ห้องสมุด 

๑. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    วางแผน กำหนดการจัดหาหนังสือ 
ให้บริการในห้องสมุด 
๒. ขั้นดำเนินการ (Do) 
ดำเนินการจัดหาหนังสือ สื่อหนังสือพิมพ์ 
วารสาร 
๓. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
ประเมินผลกิจกรรม 
๔ ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   นำผลการประเมินมาปรับปรุงการ
พัฒนาการจัดกิจกรรม 

ปี
การศึกษา 
2564 

นางสาวนันทิยา 
เอกคณาปราชญ์ 

๔.กิจกรรม
ซ่อมหนังสือ 

๑. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
วางแผน กำหนดการจัดกิจกรรมซ่อมหนังสือ 
๒. ขั้นดำเนินการ (Do) 
ดำเนินกิจกรรมซ่อมหนังสือ 
๓. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
ประเมินผลกิจกรรม 
๔. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 

ปี
การศึกษา 
2564 

นางสาวนันทิยา 
เอกคณาปราชญ์ 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
   นำผลการประเมินมาปรับปรุงการ
พัฒนาการจัดกิจกรรม 

๕.กิจกรรม
สัปดาห์
ห้องสมุด 

ส่งเสริมการอ่าน 
๑. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    วางแผน กำหนดการจัดกิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด 
๒. ขั้นดำเนินการ (Do) 
ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
๓. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
ประเมินผลกิจกรรม 
๔. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   นำผลการประเมินมาปรับปรุงการ
พัฒนาการจัดกิจกรรม 

ปี
การศึกษา 
2564 

นางสาวนันทิยา 
เอกคณาปราชญ์ 

๕. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๖. ปีการศึกษา จำนวน  ๙,๖๐๐  บาท  (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) 

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนันทิยา  เอกคณาปราชญ์ 

๙. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ หัวหน้างานห้องสมุด  

๑๐. วิธีการวัดและประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
กิจกรรมส่งเสริมการค้นคว้า
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

๑. แบบเข้าร่วมกิจกรรม 
๒. แบบสถิติการเข้าใช้บริการ 
๓. แบบประเมินความพึงพอใจ 

- จัดกิจกรรมเชิญชวนให้
ผู้เรียนเข้าใช้ห้องสมุดอย่าง
น้อยเดือนละ ๑ กิจกรรม 
- ผู้เรียนมีความพึงพอใจใน
ระดับ 
ดีมาก 

พัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้าน
การใช้บริการห้องสมุดที่เป็น
ปัจจุบัน 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
คุณภาพสารสนเทศ  

- คุณภาพของระบบ
สารสนเทศห้องสมุดอยู่ใน
ระดับดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
มีจัดหาหนังสือ สื่อ ให้บริการ 
ในห้องสมุด 

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
จำนวนหนังสือท่ีให้บริการ 

- มีหนังสือ สื่อ ให้บริการ
เพ่ิมข้ึน จำนวนไม่น้อยกว่า 
๒๐๐ เล่ม/เพิ่มสื่อจำนวน ๑๐ 
ชุด 

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๑.๑ มีกิจกรรมที่หลากหลายเชิญชวนให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการ 
๑๑.๒ มีระบบสสารสนเทศครบถ้วนถูกต้อง 
๑๑.๓  มีหนังสือ สื่อให้บริการเพิ่มมากข้ึน 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
         ปีการศึกษาที่ใช้ดำเนินการอาจไม่เพียงพอ  
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
                 อาจจะมีการหาปีการศึกษาอ่ืน ๆ มาสนับสนุน  
 
 
    ลงชื่อ           ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาวนันทิยา เอกคณาปราชญ์)  

       ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
. 
 

ลงชื่อ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นายณัชพล  กาฬภักดี) 

       หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

 
ลงชื่อ                 ผู้ตรวจโครงการ 
       (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
           หวัหน้างานนโยบายและแผน  

 
 

ลงชื่อ                     ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการห้องสมุดมีชีวิต 

 ปีการศึกษาเรียนฟรี ๑๕ ปี     
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว   จำนวน ๙,๖๐๐ บาท    
 งบอ่ืนๆ (ระบุ.................................) 

  รวมทั้งสิ้น จำนวน ๙,๖๐๐ บาท   (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 

รายละเอียดการใช้จ่ายปีการศึกษา ทุกรายการถัวจ่าย  

ที ่ รายการ จำนวน 
(หน่วย) 

หน่วยละ 
(บาท) 

เป็นเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 กิจกรรมที่ ๑ 
กิจกรรมจัดหาหนังสือ สื่อ  
ให้บริการในห้องสมุด 

    

๑ ค่าหนังสือพิมพ์รายวัน ๕๐๐ ฉบับ ๑๐ ๕,๐๐๐  
๒ เครื่องพิมพ์ ๑ เครื่อง ๓,๖๐๐ ๓,๖๐๐  
๓ หมึกพิมพ์ ๑ หลอด ๑๐๐๐ ๑๐๐๐  

รวม ๙,๖๐๐  
รวมทั้งสิ้น ๙,๖๐๐ บาท    (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
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45. โครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อ  
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและ
พัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนมีผลิตผล 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานวิชาการ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายเอกราช  พาชัย     
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

     ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม (   )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     ปีการศึกษา 2564 
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน 16,000 บาท   
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การให้บริการแนะแนวอย่างสมบูรณ์ นอกจากจะแนะแนวการศึกษาต่อ การให้บริการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโดยทั่วไปแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้บริการแนะแนวอาชีพและการปรับตัว
ควบคู่กัน เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักรู้ในตนเองและได้รับข้อมูลอย่างหลากหลาย นำมาประยุกต์ใช้ใน
การปรับตัวกับบุคคล สถานที่และสถานการณ์ต่างๆ  อันจะนำมาซึ่งความสุขในการดำรงตนในสังคม 
และมีความพร้อมในการประกอบอาชีพได้ประสบความสำเร็จในอนาคต  
 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา  ได้ผลิตนักเรียนให้จบการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจะต้อง
สำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพต่อไป 

ดังนั้น โรงเรียนบ่อกรุวิทยา จึงไดจ้ัดทำโครงการแนะแนวอาชีพเพ่ือการศึกษาต่อ เพ่ือให้
ความรู้ในเรื่องการศึกษาต่อและการแนะแนวอาชีพของนักเรียน  

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้นักเรียนได้ข้อมูลการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. เป็นแรงจูงใจในการวางเป้าหมายทางด้านการศึกษาในอนาคต เพื่อความสำเร็จในการ
ประกอบอาชีพ 

3. เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ส่งเสริมให้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรักความสามัคคี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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๓. เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 จำนวน 

115 คน ได้รับความรู้ในเรื่องการศึกษาต่อและการแนะแนวอาชีพของนักเรียน 
- เชิงคุณภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3  

มีความรู้ในเรื่องการศึกษาต่อและการแนะแนวอาชีพของนักเรียน 

๔. วิธีดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  
กิจกรรมการให้
ความรู้ในเรื่อง
การศึกษาต่อและ
การสร้างให้มีอาชีพ
ของนักเรียน 
 
 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
แต่งตั้งคณะกรรมการงานแนะแนว
เพ่ือ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
วางแผน  
 2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
ดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
ติดตามผลการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
และประเมินผล 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
วิเคราะห์ สรุป และรายงานผล 

ปีการศึกษา 
2564 

คณะครูทุกท่าน 

๕. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๖. ปีการศึกษา จำนวน 16,000 บาท  (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................) 

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

๘. ผู้รับผิดชอบ นายเอกราช พาชัย 

๙. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ คณะครูทุกท่าน 

๑๐. วิธีการวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
1. ความรู้ในเรื่องการศึกษาต่อและ
การแนะแนวอาชีพของนักเรียน 

แบบสอบถาม นักเรียนมีความรู้ในเรื่องการศึกษา
ต่อและการแนะแนวอาชีพของ
นักเรียน 
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๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนได้ข้อมูลการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. นักเรียนมีแรงจูงใจในการวางเป้าหมายทางด้านการศึกษาในอนาคต เพื่อความสำเร็จใน
การประกอบอาชีพ 

3. นักเรียนมีขวัญและกำลังใจ มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ส่งเสริมให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรักความสามัคคี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
  ต้องวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานนักเรียนให้ตรงตามความเป็นจริงและความต้องการของ
นักเรียน  
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
                   แนะนำนักเรียน ให้นักเรียนค้นพบความสามารถและความชอบของตนเอง 
เพ่ือนำไปประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อ 
 

     ลงชื่อ           ผู้เสนอโครงการ 
         (นายเอกราช  พาชัย) 
                    ครู    
 
 
ลงชื่อ             ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายณัชพล  กาฬภักดี) 
     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวชิาการ 

 
 
ลงชื่อ                 ผู้ตรวจโครงการ 
       (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
           หวัหน้างานนโยบายและแผน  

 
 
 

ลงชื่อ                     ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อ  

 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จำนวน 16,000 บาท 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) 

รวมทั้งสิ้น จำนวน 16,000 บาท  (หนึ่งหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 

รายละเอียดการใช้จ่ายปีการศึกษา ทุกรายการถัวจ่าย  

ที ่ รายการ จำนวน  
(หน่วย) 

หน่วยละ  
(บาท) 

เป็นเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 

 กิจกรรม การให้ความรู้ในเรื่อง
การศึกษาต่อและการแนะแนวอาชีพ
ของนักเรียน 

    

1 ค่าเอกสารประกอบการอบรม ชุดละ 
55 บาท จำนวน 115 ชุด  

115 ชุด 55 6,325  

2 ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ  เหมาจ่าย เฉลี่ย
มื้อละ 20 บาท/คน (นักเรียน 115 
คน )  

1 มื้อ 2,300 2,300  

3 ค่าไวนิล 1 แผ่น 1,500 1,500  
4 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 ท่าน ชั่วโมง

ละ 600 บาท จำนวน 3 ชั่วโมง/วัน 
รวมวันละ 1,800 บาท 

1 ท่าน 1,800 1,800  

5 ค่าจัดสถานที่ แบบเหมาจ่าย  1 งาน 4,075 4,075  
                                รวม 16,000     

รวมทั้งสิ้น จำนวน 16,000    บาท  (หนึ่งหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

271 | โ ร ง เ รี ย น บ่ อ ก รุ วิ ท ย า  
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

46.โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่  
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ 
เท่าเทียมกันทางสังคม  
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาส
การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที่ 1 โรงเรียนน่าอยู่ 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ        กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นายมนัส อ่อนสำลี 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ................................................ 
                                      ใหม่ () เพ่ือส่งเสริม ( ) เพื่อพัฒนา ( ) เพ่ือแก้ไขปัญหา      
ระยะเวลาดำเนินงาน ปีการศึกษา 2564  
งบประมาณดำเนินงาน   จำนวน 130,000 บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)                                                                  
............................................................................................................................. .............................. 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยโรงเรียนได้กำหนดที่จะพัฒนางานด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการ
ให้บริการต่างๆ ที ่สนับสนุนการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากล ซึ ่งต้องมีการจัดภูมิทัศน  
สภาพแวดล้อม ในโรงเรียนให้เกิดความสวยงาม อย่างเหมาะสม มีบรรยากาศร่มรื่น มีสิ่งอำนวยความ
สะดวกเพียงพอ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน การดูแลรักษาความสะอาด และการจัดซ่อมบำรุงรักษา
อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ให้คงสภาพเดิม มีความสวยงาม  มีความ
เหมาะสมที่จะเป็นสถานศึกษาได้ตลอดเวลา 
 เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
ด้านผู้เรียน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมข้ึน  

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2.2 เพ่ือให้โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงามเป็นระเบียบ 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

3. เป้าหมาย 
3.1 บริเวณอาคารเรียนสะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
3.2 มีการจัดการดูแลรักษาอาคารสถานที่ ให้ร่มรื่นสวยงาม  
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4. วิธีการดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 
พัฒนาอาคาร
สถานที่  

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
   1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
   1.2 ประชุมเพ่ือวางแผน
ดำเนินงาน 
   1.3 วิเคราะห์ปัญหาที่ผ่านมา
หาแนวทางแก้ไข 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
   2.2 ปฏิบัติตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 แบบสำรวจความพึ่งพอใจ
ผู้ร่วมโครงการ 
   3.2 รายงานสรุปกิจกรรม 
   3.3 ประชุมสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 
4. ขัน้ปรับปรุงแก้ไข (Action) 
     นำผลการประเมินมาปรับปรุง 
ในการพัฒนาครั้งต่อไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

2564 

นายมนัส  
อ่อนสำลี  
 

กิจกรรมที่ 2  
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
   1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
   1.2 ประชุมเพ่ือวางแผน
ดำเนินงาน 
   1.3 วิเคราะห์ปัญหาที่ผ่านมา
หาแนวทางแก้ไข 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
   2.2 ปฏิบัติตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

2564 

นายมนัส  
อ่อนสำลี  
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
   3.1 แบบสำรวจความพึ่งพอใจ
ผู้ร่วมโครงการ 
   3.2 รายงานสรุปกิจกรรม 
   3.3 ประชุมสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
     นำผลการประเมินมาปรับปรุง 
ในการพัฒนาครั้งต่อไป 

กิจกรรมที่ 3  
ปรับปรุงดูแล
ห้องน้ำ  

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
   1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
   1.2 ประชุมเพ่ือวางแผน
ดำเนินงาน 
   1.3 วิเคราะห์ปัญหาที่ผ่านมา
หาแนวทางแก้ไข 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
   2.2 ปฏิบัติตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 แบบสำรวจความพึ่งพอใจ
ผู้ร่วมโครงการ 
   3.2 รายงานสรุปกิจกรรม 
   3.3 ประชุมสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
     นำผลการประเมินมาปรับปรุง 
ในการพัฒนาครั้งต่อไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

2564 

นายมนัส  
อ่อนสำลี  
 

5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 

6. ปีการศึกษา จำนวน 110,000 บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)                                                                  
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว     
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 งบอ่ืนๆ (ระบุ) ................................. 
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7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 8.1 นายมนัส  อ่อนสำลี 

9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
 9.1 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 9.2 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 9.3 คณะครูทุกคน 

10. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมและเอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

แบบประเมินความ 
พึงพอใจ 
 
 

นักเรียนและคณะครูมีความ 
พึงพอใจในสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนในระดับดี  
ร้อยละ 80 

11.  ผลการที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 บริเวณอาคารเรียนสะดวก เรียบร้อย เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
11.2 มีการจัดการ ดูแลรักษาอาคารสถานที่ ให้ร่มรื่นสวยงาม  

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
         ปีการศึกษาที่ตั้งไว้อาจไม่ค่อยเพียงพอ เนื่องอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนค่อนข้างใช้งานมานาน ส่งผลให้เกิดความเสื่อมและชำรุดเป็นจำนวนมาก  
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
                 อาจต้องหาปีการศึกษาในส่วนอื่น ๆ มาเพิ่มเติม  
 
 

         ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ  
                              (นายมนัส  อ่อนสำลี) 
                                           ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
 
  

ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ) 
               หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
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ลงชื่อ                 ผู้ตรวจโครงการ 
       (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
           หวัหน้างานนโยบายและแผน  

 
 
 

ลงชื่อ                     ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ 

 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน 130,000 บาท    
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 งบอ่ืนๆ (ระบุ) ................................. 

รวมทั้งสิ้น       จำนวน 130,000 บาท  (หนึ่งแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) 
รายละเอียดการใช้จ่ายปีการศึกษา ทุกรายการถัวจ่าย 

ที ่ รายการ จำนวน 
(หน่วย) 

หน่วยละ
(บาท) 

เป็นเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
-วัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมอาคาร
เรียน อาคารประกอบ อื่นๆ 

  43,000  

 กิจกรรมที่ 2  
-วัสดุอุปกรณ์ดูแลความสะอาด
บริเวณอาคารเรียนห้องน้ำ เขต
รับผิดชอบ 

 
 

 27,000  

 กิจกรรมที่ 3  
-งานจัดซื้อ-จัดจ้าง เครื่องมือ
อุปกรณ์ ในการใช้งานอาคาร
สถานที่ ที่เป็นคุรุภัณฑ์  

  15,000  

 กิจกรรมที่ 4 
-วัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุงระบบ
ประปาโรงเรียน 

  25,000  

 กิจกรรมที่ 5 
-งานปรับภูมิทัศน์ 

  20,000  

                                รวม 130,000  
รวมทั้งสิ้น 130,000 บาท  (หนึ่งแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) 
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47.โครงการพัฒนางานสารบรรณ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ  
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที่ 4 ชุมชนร่วมมือ 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางสาวอารีรัตน์ รอดมาดี 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม   ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ................................................ 
                                    ใหม่ () เพ่ือส่งเสริม ( ) เพื่อพัฒนา ( ) เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     ปีการศึกษา 2564 
งบประมาณดำเนินการ     จำนวน 30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)                                                               
............................................................................................................................. .............................. 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานสารบรรณเป็นงานหลักท่ีดำเนินการจัดการในเรื่องการรับ – การส่งหนังสือราชการ
ของโรงเรียน เพ่ือติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกรวมถึงหน่วยงานราชการ
ต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่เสมอ ดังนั้นเพื่อให้งานสารบรรณของโรงเรียนบ่อกรุวิทยา มีการ
ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามระบบการดำเนินงานสาร
บรรณ จึงจัดทำโครงการพัฒนางานสารบรรณข้ึน 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือพัฒนาระบบงานสารบรรณให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถค้นหา 

หนังสือราชการรวมถึง การจัดเก็บหนังสือได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
2.2  เพ่ือให้การดำเนินงานสารบรรณเป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 
3.1  ด้านปริมาณ    

ครูและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมีความพึงพอใจในการรับบริการของงานสาร
บรรณรงเรียนบ่อกรุวิทยาระดับดีร้อยละ 80 

3.2 ด้านคุณภาพ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้รับความสะดวกรวดเร็วของการ 

       ติดต่อประสานงานทำให้สามารถติดต่องานที่สำคัญ ๆ ได้อย่างดียิ่ง 
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4. วิธีการดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  
พัฒนา
ระบบงาน 
สารบรรณ  

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    1.1 ประชุมวางแผนการจัดหา
วัสดุ  อุปกรณ์ที่ทันสมัยการ
ดำเนินงานสารบรรณ 
    1.2 ศึกษาผลการดำเนิน
โครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  
    1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 
    1.4 จัดทำโครงการนำเสนอต่อ
ฝ่ายบริหาร 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจง
โครงการและมอบหมายภาระงาน 
   2.2 ดำเนินงานตามโครงการ  
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   
นิเทศติดตามการดำเนินงาน และ
คอยอำนวยความสะดวก 
ในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้อง
ให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ
กำหนด  
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1  สรุปประเมินโครงการฯ 
   4.2  จัดทำรายงานโครงการฯ 
นำเสนอฝ่ายบริหาร              

ตลอด 
ปีการศึกษาปี 

2564 

นางสาวอารีรัตน์ 
รอดมาดี 
 

5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2564  
6. งบประมาณ จำนวน 30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)                                 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 งบอ่ืนๆ (ระบุ) ................................. 

7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอารีรัตน์  รอดมาดี 
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9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
 9.1 งานสารบรรณและสำนักงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 9.2 คณะครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน 

10. วิธีการวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
1. งานธุรการถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
2. การจัดเก็บเป็นระบบระเบียบ 
3. สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลและ
อ้างอิงได้ 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 

นักเรียน คณะครู และ
บุคลากรมีความพึงพอใจ
ระดับมากร้อยละ 80 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งบุคคลภายนอกและหน่วยงานภายนอก 

มีความพึงพอใจในความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อประสานงานกับโรงเรียน 
 

         ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
                        (นางสาวอารีรัตน์ รอดมาดี) 
                เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 
        
 

ลงชื่อ               ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ) 
               หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
 
ลงชื่อ                 ผู้ตรวจโครงการ 
       (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
           หวัหน้างานนโยบายและแผน  

 
 

ลงชื่อ                     ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
 โครงการพัฒนางานสารบรรณ 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 งบอ่ืนๆ (ระบุ) ................................. 

                 รวมทั้งสิ้น  จำนวน 30,000 บาท  (สามหม่ืนบาทถ้วน)                                 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกรายการถัวจ่าย 

ที ่ รายการ 
จำนวน  หน่วยละ   เป็นเงิน  

หมายเหตุ 
(หน่วย)  (บาท)   (บาท)  

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบงานสารบรรณ 
1 ซองน้ำตาลไม่ขยายข้าง เอ 4 50 5 250  
2 กระดาษโฟโต้ 150 แกรม 2 198 396  
3 ลวดเสียบอีซ่ี 700 ตัว 1 132 132  
4 ลูกแม็กยิงบอร์ด ตรา T3-13 MB 5 75 375  
5 ลูกแม็กยิงบอร์ด ตรา T3-10 MB 6 50 300  
6 ตลับชาด เบอร์ 2 น้ำเงิน 1 54 54  
7 ตลับชาด เบอร์ 2 แดง 1 54 54  
8 ตัวเย็บแม็ก ตราช้าง เบอร์ 10 4 60 240  
9 ตัวเย็บแม็ก HD -50 R 1 319 319  

10 กระดาษปกการ์ดขาว 150 แกรม 1 275 275  
11 กระดาษปกสี 120 แกรม ทุกสี 1 110 110  
12 กาวเยื้อสองหน้าบาง 1/2 10 22 220  
13 กาวเยื้อสองหน้าบาง 3/4 10 28 280  
14 เทปใสหลุย 3/4 5 28 140  
15 เทปใสหบุย 1/2 3 22 66  
16 หนังสือส่ง 10 60 600  
17 หนังสือรับ 5 60 300  
18 ที่เจาะกระดาษ 1 139 139  
19 แท่นตัดเทปใส่ ขนาดใหญ่ 1 153 153  
20 ลูกแม็กเบอร์ 10 1 75 75  
21 คลิปหนีบสีดำ เบอร์ 108 1 66 66  
22 คลิปหนีบสีดำ เบอร์ 109 1 44 44  
23 คลิปหนีบสีดำ เบอร์ 110 1 33 33  



 

281 | โ ร ง เ รี ย น บ่ อ ก รุ วิ ท ย า  
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

ที ่ รายการ 
จำนวน  หน่วยละ   เป็นเงิน  

หมายเหตุ 
(หน่วย)  (บาท)   (บาท)  

24 คลิปหนีบสีดำ เบอร์ 111 2 22 44  
25 คลิปหนีบสีดำ เบอร์ 112 2 22 44  
26 คัตเตอร์ใหญ่  1 60 60  
27 ปากกาลูกลื่น Quan tum 0.7 มม. 50 5 250  
28 ปากกาลบคำผิด pentel /4.2 มล. 2 60 120  
29 กรรไกรใหญ่ ตัดกระดาษ ตราม้า 8 

นิ้ว 
5 80 400  

30 ซองขาว ปกเหลี่ยม แบบบาง ไม่มี
ครุฑ 

1 290 290  

31 ที่แขวนตรายาง 2 ชั้น 16 ชอ่ง 1 80 80  
32 ปลั๊กไฟ 1 187 187  
33 กาวแท่งยู้ฮู 40 กรัม 2 85 170  
34 โฟมกาว 3 m 1 143 143  
35 ตรายาง ด้ามพลาสติก 2 120 240  
36 กล่องใส่แฟ้ม 3 ช่อง 1 220 220  
37 ผงหมึกดำ Br0ther TN-2460 2 1,800 3,600  
38 หมึก KYOCERA  TK 8339K สีดำ 5 4,000 20,000  

รวมทั้งสิ้น (สามหม่ืนบาทถ้วน)                                 30,000  
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48.โครงการงานเชื้อเพลิงและยานพาหนะ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม  
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาส
การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษา ,ข้อที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที่ 1 โรงเรียนน่าอยู่ 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นายมนัส อ่อนสำลี 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ................................................ 
                                      ใหม่ () เพ่ือส่งเสริม () เพ่ือพัฒนา ( ) เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     ปีการศึกษา 2564  
งบประมาณดำเนินงาน     จำนวน 100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)                                                                 
............................................................................................................................. .............................. 
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากน้ำมนัเชื้อเพลิงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับยานพาหนะรถของโรงเรียนที่ใช้ในการติดต่อกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และการให้บริการกับบุคลากรของโรงเรียน เป็นการควบคุมการใช้
น้ำมันเชื้อเพลิงให้ถูกต้องเป็นระเบียบ รถของโรงเรียนสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและรวดเร็วในการ
ให้บริการ 
 ดังนั้นโรงเรียนบ่อกรุวิทยา จึงได้จัดทำโครงการงานเชื้อเพลิงและยานพาหนะขึ้น โดยจะใช้ใน
การเบิกจ่ายค่าน้ำมันสำหรับยานพาหนะรถโรงเรียนและเครื่องมือที่ใช้น้ำมัน เช่น รถตัดหญ้าและ
เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น เพ่ืออำนวยความสะดวกใช้เป็นยานพาหนะขนส่งนำนักเรียนและคณะครูไปทำ
กิจกรรมต่าง ๆ นอกสถานที่ รวมถึงสามารถนำไปใช้ในการขนส่งสิ่งของหรือใช้เ ป็นยานพาหนะนำ
เอกสารต่าง ๆ ไปส่งยังโรงเรียนหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการติดต่อสื่อสารกัน รวมถึงการใช้รถตัดหญ้า 
และเครื่องตัดหญ้า เพ่ือทุ่นแรงในการทำงาน ประหยัดเวลาในการทำงานได้เป็นอย่างดี  

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ให้ถูกต้องเป็นระเบียบ 
 2.2 เพ่ือให้โรงเรียนจัดสรรปีการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะโรงเรียน 

 3. เป้าหมาย  
3.1  ด้านปริมาณ  

3.1.1 มีการจัดการ ควบคุม ดูแลรักษาในด้านการใช้ยานพาหนะโรงเรียน 
อย่างประหยัดและคุ้มค่า 
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3.1.๒ มีการตรวจสภาพ ดูแล รักษาและซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลา 
3.2  ด้านคุณภาพ 
           3.2.1 ยานพาหนะของโรงเรียนและเครื่องมือต่าง ๆ มีน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมใช้งาน 

เพ่ือสะดวกในการใช้งานราชการ และปลอดภัยต่อใช้ผู้งาน 

4. วิธีการดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  
ชำระค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิง
ยานพาหนะ
โรงเรียนและ
เครื่องมือต่างๆ  

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา และ สพฐ. ในส่วน
ที่เก่ียวข้องกับโครงการ 
    1.2 ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ 
ในปีที่ผ่านมา  
    1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 
    1.4 จัดทำโครงการนำเสนอต่อฝ่าย
บริหาร 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจง
โครงการและมอบหมายภาระงาน 
   2.2 ดำเนินงานตามโครงการ  
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  นิเทศ
ติดตามการดำเนินงาน และคอย
อำนวยความสะดวก 
ในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้อง
ให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ
กำหนด  
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1  สรุปประเมินโครงการฯ 
   4.2  จัดทำรายงานโครงการฯ  
นำเสนอฝ่ายบริหาร              

ตลอดปี
การศึกษา 
2564 

 

นายมนัส  
อ่อนสำลี 
 

5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 
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6. ปีการศึกษา       จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว     
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 งบอ่ืนๆ (ระบุ) ................................. 

7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายมนัส  อ่อนสำลี 

9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
 9.1 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 9.2 คณะครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน 

10. วิธีการวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
๑. มีน้ำมันเชื้อเพลิงเพียงความเพียงพอ
และคุ้มค่าต่อการใช้งาน  

แบบสอบถาม 
 
 
 

น้ำมันเชื้อเพลิงเพียงพอ
คุ้มค่าต่อการใช้งาน  
มีการเบิกจ่ายแบบ
ถูกต้องตามระเบียบ 

2. นักเรียนและคณะครูมีความพึงพอใจ
ต่อการใช้บริการยานพาหนะโรงเรียน 

แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

นักเรียนและคณะครู 
มีความพึงพอใจต่อการ
ใช้รถโรงเรียน ในระดับดี 
ร้อยละ 80 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1 โรงเรียนจัดสรรปีการศึกษาสำหรับค่าใช้จ่าย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ
โรงเรียนได้อย่างเพียงพอ 
 11.2 การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วยความประหยัด คุ้มค่า และ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
         ปีการศึกษาที่ตั้งไว้อาจไม่ค่อยเพียงพอ เนื่องกิจกรรมที่ต้องใช้ยานพาหนะหรือ
เครื่องมือต่าง ๆ ในแต่ละปีการศึกษามีความแตกต่างกัน  
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
                 อาจต้องหาปีการศึกษาในส่วนอื่น ๆ มาเพิ่มเติม  
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          ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ  

                              (นายมนัส  อ่อนสำลี) 
                                               ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
 
 
  

ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ) 
               หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
 
ลงชื่อ                 ผู้ตรวจโครงการ 
       (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
           หวัหน้างานนโยบายและแผน  

 
 
 

ลงชื่อ                     ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการงานเชื้อเพลิงและยานพาหนะ 

 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน 100,000 บาท    
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 งบอ่ืนๆ (ระบุ) ................................. 
                         รวมทั้งสิ้น จำนวน  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

รายละเอียดการใช้จ่ายปีการศึกษา ทุกรายการถัวจ่าย  

ที ่ รายการ จำนวน  
(หน่วย) 

หน่วยละ  
(บาท) 

เป็นเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ยานพาหนะรถโรงเรียน และ
เครื่องมือต่าง ๆ  

 10,000 100,000  

รวมทั้งสิ้น (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 100,000   
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49.โครงการงานสัมพันธ์ชุมชน 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ  
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที่ 4 ชุมชนร่วมมือ 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาววรรัตน์  ภูผา   
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ................................................  
                                     ใหม่ () เพ่ือส่งเสริม ( ) เพื่อพัฒนา ( ) เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     ปีการศึกษา 2564  
งบประมาณดำเนินงาน     จำนวน 5,000 บาท  (หา้พันบาทถ้วน)  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑. หลักการและเหตุผล 
ปัจจัยที่ทำให้การศึกษาในสถานศึกษาดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพประการสำคัญ  คือ 

ความร่วมมือประสานประโยชน์ระหว่างชุมชน บ้าน โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหาร 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมครูผู้ปกครอง เครือข่ายชุมชน เพื่อที่ทุกฝ่ายได้มีโอกาส
ระดมความคิดแลกเปลี ่ยนประสบการณ์ เสนอความคิดหาแนวทางพัฒนา ระดมทรัพยากรเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนากิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เพ่ือให้นักเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐาน เป็นการทำงานแบบประสานประโยชน์ มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเกิดความรัก ความสามัคคี ร่วมภาคภูมิใจในผลของความสำเร็จที่เกิดจากการ
ร่วมมือ ร่วมสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของสถานศึกษาร่วมกัน โรงเรียนเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงจัดทำ
โครงการสายสัมพันธ์ ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียนเพ่ือเยาวชนขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
1. คร ูผู้ปกครอง ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางและร่วมมือประสาน

ประโยชน์เพื่อพัฒนาการศึกษาให้เต็มศักยภาพ 
2. ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ระดมความคิด ทรัพยากร เกิดการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน บ้าน และโรงเรียน 

๓. เป้าหมาย 
           ด้านปริมาณ 

๑. โรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนทุกคนประชุมร่วมกันเพื่อการพัฒนาผู้เรียนและ
พัฒนาการศึกษาภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
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๒. ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายศิษย์เก่า ชมรมผู้ปกครอง
และครูร่วมประชุมภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน 

๓. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้งเพ่ือ
การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
           ด้านคุณภาพ 

๑. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนและพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

๒. สร้างเครือข่ายโรงเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง องค์กร ชุมชน เพื่อการร่วมกันส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

๓. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการทำงานเพ่ือประสานประโยชน์ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

๔. วิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  
งานชุมชน
สัมพันธ์ 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    1.1 ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน 
    1.2 ศึกษาผลการดำเนิน
โครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  
    1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 
    1.4 จัดทำโครงการนำเสนอต่อ
ฝ่ายบริหาร 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจง
โครงการและมอบหมายภาระงาน 
   2.2 ดำเนินงานตามโครงการ  
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   
นิเทศติดตามการดำเนินงานและคอย
อำนวยความสะดวกในการดำเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
ภาระงานที่โครงการฯกำหนด  
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1  สรุปประเมินโครงการฯ 

ตลอดปี
การศึกษา 
2564 

 
 

    
 

นางสาววรรัตน์  
ภูผา 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
   4.2  จัดทำรายงานโครงการฯ 
นำเสนอฝ่ายบริหาร              

 
5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 

6. ปีการศึกษา จำนวน 5,000 บาท   (ห้าพันบาทถ้วน)  
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

 งบอ่ืนๆ (ระบุ) ................................. 

7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววรรัตน์ ภูผา 

9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
 9.1 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 9.2 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 9.3 คณะครูทุกคน 

10. วิธีการวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
    นักเรียน คณะครู และ
บุคลากร มีความพึงพอใจในการ
บริหารของโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

แบบประเมินความพึงพอใจ นักเรียน คระครู และ
บุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยา
มีความพึงพอใจในระดับมาก
ร้อยละ 80 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. คร ูผู้ปกครอง ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางและร่วมมือประสาน

ประโยชน์เพื่อพัฒนาการศึกษาให้เต็มศักยภาพ 
2. ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ระดมความคิด ทรัพยากร เกิดการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน บ้าน และโรงเรียน 
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         ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ  

                              (นางสาววรรัตน์ ภูผา) 
                                                         เจ้าหน้าที่บัญชี  
 
 
  

ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ) 
               หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
 
ลงชื่อ                 ผู้ตรวจโครงการ 
       (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
           หวัหน้างานนโยบายและแผน  

 
 
 

ลงชื่อ                     ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

291 | โ ร ง เ รี ย น บ่ อ ก รุ วิ ท ย า  
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการงานชุมชนสัมพันธ์ 

 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน 5,000 บาท    
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 งบอ่ืนๆ (ระบุ) .................................      
   รวมทั้งสิ้น         จำนวน   5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
รายละเอียดการใช้จ่ายปีการศึกษา ทุกรายการถัวจ่าย  

ที ่ รายการ จำนวน  
(หน่วย) 

หน่วยละ  
(บาท) 

เป็นเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมสัมพันธ์
ชุมชน 

1 5,000 5,000 บาท  

                                รวม 5,000  
รวมทั้งสิ้น 5,000 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 
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50.โครงการซ่อมบำรุงระบบน้ำดื่ม 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม  
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาส
การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที่ 1 โรงเรียนน่าอยู่ 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางธัญญาเรศ  จุลปานนท์   
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  ต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการ 

 ใหม่  () เพ่ือส่งเสริม () เพ่ือพัฒนา (  ) เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน  ปีการศึกษา 2564  
งบประมาณดำเนินงาน  10,000 บาท 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยโรงเรียนได้กำหนดที่จะพัฒนางานด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการ
ให้บริการต่าง ๆ ที่สนับสนุนการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากล ซึ่งต้องมีการจัดบริการน้ำดื่มและ
น้ำใช้ในโรงเรียนให้เกิดความสะดวก เพียงพอ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ การดูแลรักษาความ
สะอาด และการจัดซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ วัสดุอุปกรณ์ ให้คงสภาพเดิม ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมในการใช้งานตลอดเวลา 
 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ด้านผู้เรียน จึงได้จัดทำโครงการซ่อมบำรุงระบบน้ำดื่มข้ึน   

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ข้าราชการครู บุคลากร นักเรียน และผู้ใช้บริการมีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด เพียงพอ และ
ปลอดภัยในสถานศึกษา  

3. เป้าหมายในการดำเนินงาน 
3.1 มีน้ำดื่มและน้ำใช้สะอาดและเพียงพอ เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
3.2 มีการจัดการ ดูแลรักษาอาคารสถานที่โรงน้ำดื่มให้สะอาดให้ร่มรื่นสวยงามตลอดปี  
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4. กิจกรรมและการดำเนินการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  
การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบน้ำดื่ม 
 
  

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
1.2 ประชุมเพ่ือวางแผนดำเนินงาน 
1.3 วิเคราะห์ปัญหาที่ผ่านมาหาแนวทางแก้ไข 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
2.2 ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงาน 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
3.1 แบบสำรวจความพึ่งพอใจผู้ร่วมโครงการ 
3.2 รายงานสรุปกิจกรรม 
3.3 ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
     นำผลการประเมินมาปรับปรุง 
ในการพัฒนาครั้งต่อไป 

ตลอดปี
การศึกษา 
2564 

 

 นางธัญญาเรศ  
จุลปานนท์ 

  

 
5.  ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 

6.  ปีการศึกษา จำนวน 10,๐00 บาท   (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 งบอ่ืนๆ (ระบุ) ................................. 

7.  สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางธัญญาเรศ  จุลปานนท์ 

9.  ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  

 9.1  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 9.2  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 9.3  คณะครูทุกคน 
 
 
 
 
 



 

294 | โ ร ง เ รี ย น บ่ อ ก รุ วิ ท ย า  
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

10. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
โรงเรียนมนี้ำดื่มสะอาดที่เหมาะสม
เพียงพอและเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

แบบประเมินความ 
พึงพอใจ 

นักเรียน คณะครูและบุคลากรมี
ความพึงพอใจในระบบการจัดทำ
น้ำดื่มในระดับมาก ร้อยละ 80 

 
11.  ผลการที่คาดว่าจะได้รับ 
          นักเรียน คณะครู บุคลากร และผู้ใช้บริการมีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย 
ในสถานศึกษา 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
          ปีการศึกษาที่ได้รับอาจไม่เพียงพอต่อการปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำดื่ม  
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
          อาจต้องหาปีการศึกษาในส่วนอื่น ๆ มาเพ่ิมเติม  
 

 
    ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
                                                          (นางธัญญาเรศ  จุลปานนท์) 

      งานน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน 
 
  

ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ) 
               หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
 
ลงชื่อ                 ผู้ตรวจโครงการ 
       (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
           หวัหน้างานนโยบายและแผน  

 
 

ลงชื่อ                     ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการซ่อมบำรุงระบบน้ำดื่ม 

 
 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว จำนวน 10,๐00 บาท    
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
 งบอ่ืนๆ (ระบุ) ................................. 

รวมทั้งสิ้น         จำนวน  10,๐00 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 

รายละเอียดการใช้จ่ายปีการศึกษา ทุกรายการถัวจ่าย  

ที ่ รายการ จำนวน  
(หน่วย) 

หน่วยละ  
(บาท) 

เป็นเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ซ่อมระบบไฟฟ้าบ่อน้ำบาดาล   5,000  
2 จัดหาวัสดุและอุปกรณ์การจัดทำ/

ซ่อมแซมระบบน้ำดื่ม 
  5,000  

                                รวม 10,000  
รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท  (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
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51.โครงการประกันอุบัติเหตุ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที ่5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6พัฒนาระบบ
บริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 5ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที่ 4 ชุมชนร่วมมือ 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานทั่วไป   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวมนัสนันท์  บุญเกิด    
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม   ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการประกันอุบัติเหตุ 

    ใหม่  ( )เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา ( )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน ปีการศึกษา 2564  
งบประมาณดำเนินงาน   50,050 บาท (ห้าหมื่นห้าสิบบาทถ้วน) 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยในปัจจุบันเพ่ือเป็นการตอบสนองตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสุข
นิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีการประกันตนเองมิให้เกิดอุบัติเหตุ แต่ในปัจจุบันก็ยังมี
อุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งภายในโรงเรียน และนอกโรงเรียน ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับปัญหาที่เกิดขึ้น 
โรงเรียนจึงจัดโครงการประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้น เพื่อให้มีการประกันอุบัติเหตุ
และประกันชีวิตให้กับนักเรียน คณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียน เพื่อช่วยเรื่องการดูแลค่าใช้จ่าย
การรักษาตัวเบื้องต้นและเป็นเบี้ยประกันหากมีอุบัติเหตุร้ายแรงถึงแก่ชีวิต   

๒. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียน คณะครูและบุคลากรมีหลักประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน 
 2. เพ่ือลดภาระของโรงเรียนในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับนักเรียน คณะครูและบุคลากร
เมื่อได้รับอุบัติเหตุในโรงเรียน 
     3. เพ่ือให้ผู้ปกครอง มั่นใจในสวัสดิภาพของนักเรียนขณะเรียนรู้อยู่ในโรงเรียน 
๓. เป้าหมาย 

3.1  ด้านปริมาณ 
3.1.1 นักเรียน คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนบ่อกรุวิทยาทุกคน ได้รับการประกัน

อุบัติเหตุ  
3.2  ด้านคุณภาพ 

3.1.2 นักเรียน คณะครแูละบุคลากรของโรงเรียนบ่อกรุวิทยา ได้รับความปลอดภัย
ในสวัสดิภาพและสวัสดิการที่ดี 
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๔. วิธีการดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  
ชำระค่าเบี้ย
ประกันอุบัติเหตุ 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพ้ืนที่
การศึกษา และ สพฐ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
    1.2 ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  
    1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาโครงการ 
    1.4 จัดทำโครงการนำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการและ
มอบหมายภาระงาน 
   2.2 ดำเนินงานตามโครงการ  
3. ขัน้ตรวจสอบ (Check) 
   3.1 ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   นิเทศติดตามการ
ดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวก 
ในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
ภาระงานที่โครงการฯกำหนด  
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1  สรุปประเมินโครงการฯ 
   4.2  จัดทำรายงานโครงการฯ  นำเสนอฝ่ายบริหาร              

ตลอดปี
การศึกษา
2564 

 

นางสาว
มนัสนันท์ 
บุญเกิด 
 

5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ตลอดปีการศึกษา 2564  

6. ปีการศึกษา   จำนวน 50,050บาท   (ห้าหมื่นห้าสิบบาทถ้วน)  

7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวมนัสนันท์ บุญเกิด 

9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
        9.1 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 9.2 คณะครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน 

10. วิธีการวัดและประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
จำนวนบุคลากรและนักเรียนที่ทำ
ประกันอุบัติเหตุ 

แบบรายงาน บุคลากรและนักเรียนทุกคนทำ
ประกันอุบัติเหตุ 
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 โรงเรียนจะได้รับปีการศึกษาสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียนทุกคน สำหรับค่าเบี้ย

ประกันอุบัติเหตุ 
 11.2 โรงเรียนมีหลักประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับบุคลากรและนักเรียนทั้งในและนอก
โรงเรียน 

12.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 12.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
  12.1.1 คณะกรรมการสถานศึกษาบางคนมีธุรกิจส่วนตัวอาจไม่ค่อยได้ 

เข้าร่วมประชุม 
  12.1.2 ปีการศึกษาที่ตั้งไว้อาจไม่ค่อยเพียงพอ เนื่องจากจำนวนครั้งในการจัด 

 ประชุมอาจมีมากกว่าที่กำหนดไว้ จึงต้องใช้ปีการศึกษามากข้ึน 
 12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
  12.2.1 พยายามนัดหมายประชุมในวันที่คณะกรรมการทุกคนว่างมากที่สุด 
  12.2.2 อาจต้องหาปีการศึกษาในส่วนอื่น ๆ มาเพ่ิมเติม  
    
                                               ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

        (นางสาวมนัสนันท์ บุญเกิด) 
                  คร ูคศ.1 

  
ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ 

               (นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ) 
                 หวัหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
 
ลงชื่อ                 ผู้ตรวจโครงการ 
       (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
           หวัหน้างานนโยบายและแผน  

 
 

ลงชื่อ                     ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการประกันอุบัติเหตุ 

 
 ปีการศึกษาเรียนฟรี 15 ปี     
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว    
 งบสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 50,050 บาท    
   รวมทั้งสิ้น จำนวน 50,050 บาท   (ห้าหม่ืนห้าสิบบาทถ้วน) 

รายละเอียดการใช้จ่ายปีการศึกษา ทุกรายการถัวจ่าย  

ที ่ รายการ จำนวน  
(หน่วย) 

หน่วยละ  
(บาท) 

เป็นเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ชำระค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 385 คน 130 50,050  
รวมทั้งสิ้น 50,050 บาท  (ห้าหม่ืนห้าสิบบาทถ้วน) 50,050  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

300 | โ ร ง เ รี ย น บ่ อ ก รุ วิ ท ย า  
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

52.โครงการงานโภชนาการและสวัสดิการ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม  
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาส
การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที่ 1 โรงเรียนน่าอยู่ 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางสุนันทา พันธุมิตร  
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ................................................ 
                                      ใหม่ () เพ่ือส่งเสริม () เพ่ือพัฒนา ( ) เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     ปีการศึกษา 2564 
งบประมาณดำเนินงาน     จำนวน - บาท   
...........................................................................................................................................................  
1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  จะเกิดขึ้นไม่ได้หากโภชนาการของ
นักเรียน คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนขาดมาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพพลานามัย อันเป็น
ปัจจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ การทำงานและสุขภาพกายของนักเรียน คณะครูและบุคลากร 
ดังนั้นโรงเรียนบ่อกรุวิทยา จึงได้จัดทำโครงการงานโภชนาการและสวัสดิการขึ้นในปีการศึกษา 2564 
ขึ้น เพื่อได้ดูแลร้านค้าภายในโรงเรียน เพ่ือให้ผู้จำหน่ายอาหารจัดการจำหน่ายอาหารอย่างถูก
สุขลักษณะ มีปริมาณเหมาะสมกับราคา และปฏิบัติตามกฏระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด โดยได้
อำนวยความสะดวกให้แก่ นักเรียนคณะครู และบุคลากรภายในโรงเรียนที่มาใช้บริการภายในโรง
อาหารอย่างเพียงพอ สะอาด ถูกหลักอนามัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย และร้านค้าสวัสดิการ ให้
สามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ สามารถบริการด้านสินค้าให้กับนักเรียน คณะครูและบุคลากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้นักเรียนมีมาตรฐานสุขภาพท่ีสูงขึ้น 
2.  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ 
3.  เพ่ือเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีเกี่ยวกับโภชนาการ 
4.  เพ่ืออำนวยความสะดวกและการให้บริการแก่นักเรียน คณะครูและบุคลากร  

3. เป้าหมายในการดำเนินงาน 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.  ให้นักเรียนรู้จักปฏิบัติตนตามหลักโภชนาการ  100  % 
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2.  เพ่ือให้บุคลากรที่รับบริการด้านโภชนาการในโรงเรียนได้รับความสะดวก 
ในการบริการ 100 % 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1.   คร ูนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนได้ใช้บริการอาหารที่ถูกสุขลักษณะดียิ่งขึ้น 

4. วิธีการดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 
การดูแลร้านค้า
จำหน่ายอาหาร  

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
1.2 ประชุมเพ่ือวางแผนดำเนินงาน 
1.3 วิเคราะห์ปัญหาที่ผ่านมาหา
แนวทางแก้ไข 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
2.2 ปฏิบัติตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
3.1 แบบสำรวจความพึ่งพอใจผู้
ร่วมโครงการ 
3.2 รายงานสรุปกิจกรรม 
3.3 ประชุมสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
     นำผลการประเมินมาปรับปรุง 
ในการพัฒนาครั้งต่อไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

2564 

นางสุนันทา  
พันธุมิตร 
 

กิจกรรมที่ 2 
การดูแลสวัสดิการ
ร้านค้า    

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
1.2 ประชุมเพ่ือวางแผนดำเนินงาน 
1.3 วิเคราะห์ปัญหาที่ผ่านมาหา
แนวทางแก้ไข 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
2.2 ปฏิบัติตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

2564 

นางสุนันทา  
พันธุมิตร 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
3.1 แบบสำรวจความพึ่งพอใจ 
ผู้ร่วมโครงการ 
3.2 รายงานสรุปกิจกรรม 
3.3 ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
     นำผลการประเมินมาปรับปรุง 
ในการพัฒนาครั้งต่อไป 

5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 

6. ปีการศึกษา จำนวน - บาท   
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว     
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 งบอ่ืนๆ (ระบุ) ................................. 

7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 8.1 นางสุนันทา พันธุมิตร  

9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
 9.1 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

10. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมและเอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

แบบประเมินความ 
พึงพอใจ 
 
 

นักเรียนและคณะครูมีความ 
พึงพอใจในสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนในระดับดี  
ร้อยละ 80 

11.  ผลการที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 บริเวณอาคารเรียนสะดวก เรียบร้อย เอื้อต่อการเรียนการสอน 
11.2 มีการจัดการ ดูแลรักษาอาคารสถานที่ ให้ร่มรื่นสวยงาม  

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
         ปีการศึกษาที่ตั้งไว้อาจไม่ค่อยเพียงพอ เนื่องอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนค่อนข้างใช้งานมานาน ส่งผลให้เกิดความเสื่อมและชำรุดเป็นจำนวนมาก  
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    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
                 อาจต้องหาปีการศึกษาในส่วนอื่น ๆ มาเพิ่มเติม  
 

 
ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ  

                     (นางสุนันทา พันธุมิตร) 
                                               ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
 
 
  

ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ) 
               หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
 
ลงชื่อ                 ผู้ตรวจโครงการ 
       (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
           หวัหน้างานนโยบายและแผน  

 
 
 

ลงชื่อ                     ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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53. โครงการงานธนาคารโรงเรียน 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนมีผลิตผล 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรือนขวัญ  พลฤทธิ์     
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

      ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     ปีการศึกษา 2564 
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน - บาท   
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนบ่อกรุวิทยาร่วมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนาง
บวช จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดตั้งโรงเรียนธนาคารขึ้น โดยเป็นการจำลองสาขาของธนาคารไว้ใน
โรงเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นผู้ดำเนินการธนาคารด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช ที่ทำหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงให้คำแนะนำ เพื่อ
เสริมสร้างประสบการณ์การทำงานที่เหมือนจริง ในรูปแบบของสถาบันการเงินให้กับนักเรียน และ
พัฒนาต่อยอดให้เด็กมีนิสัยรักการออม 

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักบริหารจัดการการใช้เงิน มีทักษะและเป้าหมายที่ชัดเจนใน
การออม เห็นคุณค่าของการออม มีทักษะในการบริหารปีการศึกษา รู้จักคุณค่าของเงินและสิ่งของ มี
วิธีคิดท่ีจะพิจารณาในการใช้เงิน รู้จักการออม รู้จักกระบวนการออมเงิน สามารถนํากระบวนการ
ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเหมาะสมกับวัย รู้จักการใช้เงินให้เป็น
ประโยชน์มากที่สุด อันจะส่งผลให้การดําเนินชีวิตในอนาคตเป็นคนที่มีคุณภาพ 
๒.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการรู้จักประหยัด อดออม และสามารถดํารงชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.2 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทํางาน สามารถ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
๓. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 
3.1.1 ร้อยละ 100 นักเรียนโรงเรียนบ่อกรุวิทยา เข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน 
3.1.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียน โรงเรียนบ่อกรุวิทยา มีเงินออมเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ต่อ 
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3.1.3 ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนมีทักษะการบริหาร การ
บริการ และการทํางานอย่างมีขั ้นตอน ได้รับประสบการณ์จากกระบวนการทํางานของธนาคาร
โรงเรียน 
  3.2 ด้านคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนบ่อกรุวิทยา ทุกคนมีนิสัยรักการออม ประหยัดอดออม รู้จัก
การใช้จ่ายเงิน 

3.2.2 นักเรียนทุกคนมีการวางแผนจัดการด้านการเงินและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย 

3.2.3 นักเรียนที่ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนมีทักษะการบริหาร การบริการ และการทํางาน
อย่างมีขั้นตอน ได้รับประสบการณ์จากกระบวนการทํางานของธนาคารโรงเรียน 

๔. วิธีการดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมออมกับ
ธนาคาร 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
   วางแผนประชุมนักเรียนธนาคารโรงเรียนเพ่ือ
วางแผนการทํางาน กําหนดบทบาทและหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนและกําหนดวัน
ปฏิบัติงานให้ชัดเจน  
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   1) รับสมคัรเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน 
   2) อบรมเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน
ประกอบด้วยนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติงาน ทําหน้าที่
ผู้จัดการ พนักงานการเงิน พนักงานบัญชี และ
พนักงานลงรายการเพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง ประชาสัมพันธ์วันและเวลาเปิดทําการ
ของธนาคารโรงเรียนให้นักเรียนทุกคนได้
รับทราบ 
  3) นิเทศการทางานธนาคารโรงเรียนเพื่อให้
นักเรียนได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4) ประชาสัมพันธ์โครงการธนาคารโรงเรียนให้
นักเรียนทุกคนรู้ถึงวัตถุประสงค์และกิจกรรม 
ส่งเสริมการออม 
  5) ดําเนินการกิจกรรมธนาคารโรงเรียน  
(รับฝาก-ถอน)  
  6) มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีนิสัยรักการ
ออม 

ปีการศึกษา 
2564 

ว่าที่ร้อยตรี
หญิงเรือนขวัญ  

พลฤทธิ์ 



 

306 | โ ร ง เ รี ย น บ่ อ ก รุ วิ ท ย า  
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   เจ้าหน้าที่ธนาคารร่วมประชุมกับครูและ
เจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน เพื่อทบทวนการ
ดําเนินงาน บันทึกการประชุมแล้วนําผลการ
ประชุมมาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน  
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสรุปผลการดําเนินงาน
โดยทําแบบรายงานการจัดกิจกรรม และนําบัญชี
รายรับ – รายจ่ายของธนาคารโรงเรียนรายงาน
ให้ผู้อํานวยการโรงเรียนทราบ 

5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 

6. ปีการศึกษา จำนวน - บาท   
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) 

7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรือนขวัญ  พลฤทธิ์ 

9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
9.1 กลุ่มบริหารงานวิขาการ 
9.2 งานธาคาร 

10. วิธีการวัดและประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
1. ร้อยละ 90 มีความพึง
พอใจในจัดกิจกรรมธนาคาร
โรงเรียน 

- แบบประเมินความพึงพอใจ - นักเรียนมีความพึงพอใจ ร้อย
ละ 90  

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัด อดออม รู้จักการใช้จ่ายเงิน 
11.2 นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจําเป็น 
11.3 นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ในการทํางาน สามารนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
11.4 นักเรียนทํางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีความรับผิดชอบ  
11.5 นักเรียนมีความรู้ในด้านการบริหาร การบริการ และการทํางานอย่างมีข้ันตอน 
11.6 มีการพัฒนางานในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
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12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
          12.1.1  นักเรียนไม่ค่อยสนใจเรื่องการออม 
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
          12.2.1 ส่งเสริมการออมให้กับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
 
     
    ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ 
    (ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรือนขวัญ  พลฤทธ์) 

คร ู
 
 
ลงชื่อ             ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายณัชพล  กาฬภักดี) 
     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวชิาการ 
 
 
ลงชื่อ                 ผู้ตรวจโครงการ 
       (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
           หวัหน้างานนโยบายและแผน  

 
 
 

ลงชื่อ                     ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการงานธนาคารโรงเรียน 

 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว จำนวน - บาท   
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) 
                    รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท   

รายละเอียดการใช้จ่ายปีการศึกษา ทุกรายการถัวจ่าย  

ที ่ รายการ จำนวน  
(หน่วย) 

หน่วยละ  
(บาท) 

เป็นเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 

 วัสดุและอุปกรณ์ในสำนักงานธนาคาร   -  
                                รวม -  

รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท   
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54.โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที่ 4 ชุมชนร่วมมือ 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานทั่วไป   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวมนัสนันท์  บุญเกิด    
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม          ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการส่งเสริมสุขภาพ 

            ใหม่  ( )เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (   )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     ปีการศึกษา 2564  
งบประมาณดำเนินการ     จำนวน 30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 เป็นไวรัสข้ามสายพันธุ์ที่สันนิษฐานว่า
เกิดจากค้างคาวมาติดเชื้อในคน โดยเริ่มระบาดในมณฑลอู่ฮั่นของประเทศจีนในช่วงปลายปี ค.ศ.
2019 จนกระท่ังมีการระบาดไปยังประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 มีความรุนแรง
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่าการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวเป็นภัยพิบัติ
ฉุกเฉินระดับโลก และปัจจุบันเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งสถานการณ์ทั่วโลก พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อจำนวนมาก และจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ ส่งผลให้มีประชาชนติดเชื้อและเริ่ม
กระจายในวงกว้างมากขึ้น การป้องกันการติดเชื้อสามารถทำได้โดยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพ้ืนที่ที่
มีการระบาดของเชื้อ COVID-19 การสัมผัสกบัผู้ป่วย หรือ ผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ หากสงสัยว่าตนเอง
อาจจะได้รับเชื้อควรแยกสังเกตอาการอย่างน้อย 14 วัน ขณะแยกสังเกตอาการต้องงดการเดินทาง
หรืออยู่ในที่ที ่มีคนหนาแน่น งดใช้สิ ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื ่น และควรปฏิบัติตามคำแนะนำของ
กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการบูรณาการทุกภาคส่วน เครื่องมือ ทรัพยากรและ
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนบทบาทของภาคีเครือข่าย ร่วมกันขับเคลื่อนยกระดับการรับรู้และการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ให้ประชาชนมีความรอบรู้ในการดูแลตนเอง ครอบครัว สังคม และมีส่วนร่วมใน
การกำหนดมาตรการต่างๆ ขององค์กรในการรับมือการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 เพราะการรับรู้
และบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ได้ 
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ทั้งนี้ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำเป็นต้องมีการ
ดำเนินการให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ ได้แก่  
หน่วยงานต่าง ๆ สถานศึกษา หน่วยราชการ และบริการสาธารณะต่าง ๆ  

โรงเรียนบ่อกรุวิทยาจึงได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 ขึ้น เพ่ือลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่
ระบาดของโรคในวงกว้างทั้งภายในโรงเรียนและชุมชนลงได้  
๒. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) ให้กับนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรภายในโรงเรียนบ่อกรุวิทยา  

2 เพ่ือจัดหาชุดตรวจ ATK และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
(COVID-19) 

๓. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 
1. นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรภายในโรงเรียนบ่อกรุวิทยา ร้อยละ 80 มีความรู้ใน

การป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
2. มีการตรวจ ATK และมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  

(COVID-19) อย่างเป็นระบบ  
          3.2 ด้านคุณภาพ 
นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรภายในโรงเรียนบ่อกรุวิทยาปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) 
๔. วิธีการดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี 1 
ให้ความรู้เรื่อง  
การป้องกัน
ตนเองจากโรค
ติดเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019 
(COVID-19) 
 

๑. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    ประชุมวางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน  
๒. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน  
2.2 จัดทำรายงานการประชุม  
๓. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    ประเมินผลการตรวจสุขภาพ (ร่วมด้วย รพ.สต.
บ่อกรุ) 
 ๔. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   นำผลการประเมินมาปรับปรุง เพื่อพัฒนาต่อไป  

ตลอด 
ปีการศึกษา 

2564 
 
 
 
 
 
 

 

นายวิทยา 
แก้วเปี่ยม  
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กิจกรรมที่ 2 
การตรวจ ATK  
และการ
ดำเนินการตาม
มาตรการความ
ปลอดภัยจาก  
โรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019 
(COVID-19) 
 

๑. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    ประชุมวางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน  
๒. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน  
2.2 จัดทำรายงานการประชุม  
๓. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    ประเมินผลการตรวจสุขภาพ (ร่วมด้วย รพ.สต.
บ่อกรุ) 
 ๔. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   นำผลการประเมินมาปรับปรุง เพื่อพัฒนาต่อไป  

ตลอด 
ปีการศึกษา 

2564 
 
 
 
 
 
 

 

นายวิทยา 
แก้วเปี่ยม  

 
5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 

6. ปีการศึกษา จำนวน 30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) 

7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวมนัสนันท์  บุญเกิด  

9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
9.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
9.2 งานคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนางานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ  

10. วิธีการวัดและประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากร
ภายในโรงเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) 

แบบประเมิน   นักเรียนข้าราชการครูและ
บ ุ คลากรภาย ใน โร ง เ ร ี ยน        
ร้อยละ 80 มีความรู ้ในการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรภายในโรงเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  
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11.2 มีชุดตรวจ ATK และดำเนินมาตรการความปลอดภัยการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 (COVID-19) ภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ  

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
          1. การจัดหาชุดตรวจ ATK หายากและราคาค่อนข้างแพง 
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
          ทางโรงเรียนได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ชุดตรวจ ATK ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ 
  
 
    ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 

        (นางสาวมนัสนันท์  บุญเกิด) 
              ครู  คศ.1 
 
 
ลงชื่อ             ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
       หวัหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
 
ลงชื่อ                 ผู้ตรวจโครงการ 
       (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
           หวัหน้างานนโยบายและแผน  

 
 
 

ลงชื่อ                     ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID-19) 

 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว จำนวน 30,000 บาท   
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) 

                    รวมทั้งสิ้น จำนวน 30,000 บาท  (สามหม่ืนบาทถ้วน) 

 

รายละเอียดการใช้จ่ายปีการศึกษา ทุกรายการถัวจ่าย  

ที ่ รายการ จำนวน  
(หน่วย) 

หน่วยละ  
(บาท) 

เป็นเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เก่ียวกับ 
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019  
 

  30,000  

  30,000  
รวมทั้งสิ้น จำนวน 30,000 บาท  (สามหม่ืนบาทถ้วน) 
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55. โครงการสาธารณูปโภค  
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ  
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ข้อที่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

  ข้อที่ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที่ ๑ โรงเรียนน่าอยู่ 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานงบประมาณ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     ว่าที่ร.ต.หญิงบุษปศร   กาฬภักดี     
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

      ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     ปีการศึกษา 2564 
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน 531,310 บาท   
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลบ่อกรุ เปิดสอน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 งานสาธารณูปโภค เป็นอีกงานที่อยู่ในระบบการบริหารสถานศึกษา ในการ
อำนวยความ สะดวกให้กับคณะ ครู บุคลากร และนักเรียน ในการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 
และการจัดการเรียนการสอนที่ดีและ มีคุณภาพต่อไป โรงเรียนบ่อกรุวิทยา จึงได้จัดทำ งานค่า
สาธารณูปโภค ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนการ สอน  

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้บริการในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.2 เพ่ือให้บริการในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก 
รวดเร็ว 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

1. จ่ายค่าไฟฟ้าของโรงเรียนได้ร้อยละ 100 
2. จ่ายค่าโทรศัพท์ของโรงเรียนได้ร้อยละ 100 
3. จ่ายค่าน้ำประปาของโรงเรียนได้ร้อยละ 100 
4. จ่ายค่าน้ำมันของโรงเรียนได้ร้อยละ 100 
5. จ่ายค่าเก็บขยะของโรงเรียนได้ร้อยละ 100 
6. จ่ายค่าส่งไปรษณีย์ของโรงเรียนได้ร้อยละ 100 
7.จ่ายค่าเช่าเว็บไซต์ขงโรงเรียนได้ร้อยละ 100 
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3.2 ด้านคุณภาพ 
อำนวยความสาดวกค่าสาธารณูปโภคได้ร้อยละ 100 

4. วิธีการดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 ค่า
สาธารณูปโภค 
  - ค่าไฟฟ้า 
  - ค่าโทรศัพท์ 
  - ค่าน้ำประปา 
  - ค่าอินเตอร์เน็ต 
  - ค่าไปรษณีย์ 
  - ค่าเช่าเว็บไซต์ 
 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    รวบรวมข้อมูลค่าสาธารณูปโภค เสนออนุมัติ
โครงการ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
      จ่ายค่าสาธารณูปโภค ตามรายการแต่ละเดือน  
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    จัดเก็บ รวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
ให้ถูกต้อง 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    รายงานการผลการจ่ายเงิน 

ปีการศึกษา 
2564 

ว่าที่ร.ต.หญิง
บุษปศร   
กาฬภักดี 

5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 

6. ปีการศึกษา จำนวน 531,310 บาท  (ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ..งบจาก  สพม. สพ....) 

7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ว่าที่ร.ต.หญิงบุษปศร  กาฬภักดี  

9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
9.1 กลุ่มบริหารงานปีการศึกษา 
9.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

10. วิธีการวัดและประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
กิจกรรมที่ 1 ค่าสาธารณูปโภค 
  - ค่าไฟฟ้า 
  - ค่าโทรศัพท์ 
  - ค่าน้ำประปา 
  - ค่าอินเตอร์เน็ต 
  - ค่าไปรษณีย ์– ค่าเช่าเว็บไซต์ 

1. เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 
2. แบบประเมินความ 
พึงพอใจต่อการบริหาร 
จัดการศึกษา 

- จัดทำเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ร้อย
ละ 100 
- จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค 
ร้อยละ 100 
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา มีเงินเพียงพอในการจ่ายค่าสาธารณูปโภค 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
  12.1.1 ปีการศึกษาที่ตั้งไว้อาจไม่ค่อยเพียงพอ เนื่องจากจำนวนครั้งในการจัด 

 ประชุมอาจมีมากกว่าที่กำหนดไว้ จึงต้องใช้ปีการศึกษามากข้ึน   
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
          12.2.1 พยายามนัดหมายประชุมในวันที่คณะกรรมการทุกคนว่างมากที่สุด 
          12.2.2 อาจต้องหาปีการศึกษาในส่วนอื่น ๆ มาเพ่ิมเติม  

 
  

 
    ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

   (ว่าที่ร.ต.หญิงบุษปศร  กาฬภักดี) 
    ครู  วิทยฐานะชำนาญการ 
 
 
 
ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายชัยวัฒน์  ภผูา) 
   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปีการศึกษา 
 
 
ลงชื่อ                 ผู้ตรวจโครงการ 
       (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
           หวัหน้างานนโยบายและแผน  

 
 
 

ลงชื่อ                     ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการสาธารณูปโภค 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว จำนวน 531,310 บาท   
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ.....สพม.สพ......) 
                 รวมทั้งสิ้นจำนวน  531,310 บาท  (ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบบาทถ้วน)
รายละเอียดการใช้จ่ายปีการศึกษา ทุกรายการถัวจ่าย  

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

หน่วยละ 
(บาท) 

เป็นเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 ค่าสาธารณูปโภค     

1 ค่าไฟฟ้า 1 ปีการศึกษา - 450,000  

2 ค่าโทรศัพท์ 1 ปีการศึกษา - 32,790  

3 ค่าน้ำประปา 1 ปีการศึกษา - 30,000  

4 ค่าอินเตอร์เน็ต 1 ปีการศึกษา - 9,000  

5 ค่าไปรษณีย์ 1 ปีการศึกษา - 3,000  

6 ค่าเว็บไซต์ 1 ปีการศึกษา - 3,210  

รวม 531,310  

รวมทั้งสิ้น จำนวน 531,310 บาท  (ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) 
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56. โครงการประกันคุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองมาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที ่2กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวปนดา  เพ็งรักษ์   
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

      ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  ( )ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินงาน     ตลอดปีการศึกษา 2564 
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน - บาท  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และ  
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอให้ชะลอการประเมินทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และทราบแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันนั้น สพฐ. ได้ดำเนินการ
ปรับและพัฒนามาตรฐานดังกล่าวโดยสอดคล้องตามนโยบายของรัฐ จุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษา
และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวคิดว่ามาตรฐานที่กำหนดต้องสามารถพัฒนาผู้เรียนให้
บรรลุได้ ประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม กระชับ สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริงเน้น
การประเมินสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการประเมินเพื่อลดภาระการจัดเก็บข้อมูล และ
ลดการจัดทำเอกสารที่ใช้ในการประเมิน 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 
6 สิงหาคม พ.ศ. 2561โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีรเกียรติ  เจริญเศรษฐ
ศิลป์) ได้มีการลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการไปแล้วนั้น ึ่มีจำนวน 3มาตรฐาน คือ มาตรฐาน
ที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (1.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และ 2.คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช  2551  ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับนี้ เพราะต้องรับการประเมิน
คุณภาพภายในโดยต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้  
โรงเรียนจึงต้องพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในขึ้นมาตามกรอบของกระทรวง  เพื่อเป็นการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษาและเป็นการสร้างความพร้อมต่อการประเมินคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน โดยกำหนดให้มีการวางแผน ดำเนินงาน ประเมินผลและปรับปรุ งแก้ไข ให้
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กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบมีมาตรฐาน และสามารถผดุงรักษาคุณภาพ
การทำงานไว้ได้อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักเรียนใน
ที่สุด 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  ผลผลิตเพ่ือให้โรงเรียน ครู นักเรียนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา 
2.2  ผลลัพธ์โรงเรียนมีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  

1. ผู้บริหาร ครู และผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาร้อยละ  
  85.50 ขึ้นไป 

2. ครู นักเรียน ชุมชน มีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการในระดับมาก 
ร้อยละ  86.50 ขึ้นไป 

 เชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกมาตรฐานให้อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป   

4. วิธีการดำเนินโครงการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ปีการศึกษา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพ 
การจัดการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 2564  ฝ่ายประกัน
คุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
และบุคลากรทุกคน 

2 กิจกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาโดย
หน่วยงานต้นสังกัด 

ตลอดปีการศึกษา 2564  ฝ่ายประกัน
คุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
และบุคลากรทุกคน 

5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา ๒๕64 

6. ปีการศึกษา  จำนวน - บาท  

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................) 

7. สถานที่ดำเนินโครงการ   โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

8. ผู้รับผิดชอบ       นางสาวปนดา เพ็งรักษ์  
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9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ   กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

10. วิธีการวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
กิจกรรมการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการจัดการศึกษา 

แบบรายงาน นักเรียนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1   นักเรียนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
12.2   โรงเรียนมีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
   การเก็บรวบรวมข้อมูลและมีการวิเคราะห์ตามเกณฑ์ให้ครบถ้วน 
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
           แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล 
 

    ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาวปนดา  เพ็งรักษ)์ 

                                                                   ครู คศ.2  
. 

 
ลงชื่อ             ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายณัชพล  กาฬภักดี) 
     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 
ลงชื่อ                 ผู้ตรวจโครงการ 
       (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
           หวัหน้างานนโยบายและแผน  

 
 

ลงชื่อ                     ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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57. โครงการพัฒนาสำนักงานบริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ  
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที่ 4 ชุมชนร่วมมือ 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางสาววรรัตน์ ภูผา 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ................................................ 
                                      ใหม่ () เพ่ือส่งเสริม ( ) เพื่อพัฒนา ( ) เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     ปีการศึกษา 2564 
งบประมาณดำเนินการ     จำนวน 20,000 บาท  (สองหมี่นบาทถ้วน)                                                                 
............................................................................................................................. .............................. 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยสำนักงานบริหารทั ่วไป เป็นสำนักงานให้ที ่การสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา และ 

งานบริการต่างๆ ภายในโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนของครูบุคลากรและนักเรียน 
รวมทั้งการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้อง ประสานสัมพันธ์ในรูปแบบบริการสาธารณะ อันจะเป็น
ประโยชน์สำหรับโรงเรียนและชุมชน เป็นงานที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรโรงเรียนบ่อกรุวิทยา และมีประสิทธิภาพ การยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกระจายการบริหารงานภายในองค์กร การอำนวย
ความสะดวกให้กับผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและ
ชุมชน  
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองได้รับการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว  
เป็นธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2.2 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ สำนักงานบริหารทั่วไปให้มีระเบียบเรียบร้อยเป็น
สัดส่วนได้อย่างเป็นขั้นตอนและมีระบบแบบแผน 

2.3 เพ่ืออำนวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนดำเนินไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมาย 
       3.1  ด้านปริมาณ   
          นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรภายในโรงเรียน ปฏิบัติงานและใช้บริการได้ดี 
อย่างน้อยร้อยละ 80 
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       3.2  ด้านคุณภาพ   
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพส่งผลถึงนักเรียนทุกคน 

4. วิธีการดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 
งานจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
อุปกรณ์สำหรับ
การปฏิบัติงาน
ของสำนักงาน 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    - ประชุมบุคลากรฝ่ายบริหาร
ทั่วไปเพื่อพิจารณาแผนงานปรับปรุง
พัฒนาระบบบริหารจัดการ     
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจง
โครงการและมอบหมายภาระงาน 
   2.2 ดำเนินงานตามโครงการ  
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   
นิเทศติดตามการดำเนินงาน และ
คอยอำนวยความสะดวก 
ในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้อง
ให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ
กำหนด  
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1  สรุปประเมินโครงการฯ 
   4.2  จัดทำรายงานโครงการฯ 
นำเสนอฝ่ายบริหาร              

ตลอดปี
การศึกษา 256 

 

นางสาววรรัตน์  
ภูผา 
 

5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2564  

6. งบประมาณ จำนวน 20,000 บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน)                                                                  

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 งบอ่ืนๆ (ระบุ) ................................. 

7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววรรัตน์ ภูผา 

9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
 9.1 งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 9.2 คณะครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน 
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10. วิธีการวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 

1. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
2. การอำนวยความสะดวกและ
ให้บริการ 

1. สอบถาม สัมภาษณ์   
2. สังเกต  

1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมินโครงการ 

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 บุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยาได้ใช้ประโยชน์มากข้ึน 

11.2 มีการบริหารจัดการและจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้บุคลากรทำงานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

11.3 มีการจัดเก็บข้อมูลของสำนักงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
11.4 นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อ

การให้บริการ 
 

         ลงชื่อ                                  ผูเ้สนอโครงการ  
                             (นางสาววรรัตน์  ภูผา) 

        ลูกจ้างชั่วคราว 
  

ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ) 
               หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
ลงชื่อ                 ผู้ตรวจโครงการ 
       (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
           หวัหน้างานนโยบายและแผน  

 
 

ลงชื่อ                     ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
 โครงการพัฒนาสำนักงานบริหารทั่วไป 

 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว จำนวน 20,000 บาท   
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 งบอ่ืนๆ (ระบุ) ................................. 

                 รวมทั้งสิ้น  จำนวน 20,000บาท  (สองหม่ืนบาทถ้วน)                                                                

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกรายการถัวจ่าย 

ที ่ รายการ 
จำนวน  หน่วยละ   เป็นเงิน  

หมายเหตุ 
(หน่วย)  (บาท)   (บาท)  

กิจกรรมที่ 1 งานจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานของสำนักงาน 
1 วัสดุและอุปกรณ์ภายในสำนักงาน    20,000  
      

รวมทั้งสิ้น  (สองหม่ืนบาทถ้วน)                                 20,000   
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58. โครงการจัดทำแผนปฏบิัติการประจำปีการศึกษา 2564 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ  
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่  2 ผลิต พัฒนา
ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที่ 2 คุณครูใจดี 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ    
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง จาก โครงการเดิม 

     ใหม่  ( )เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (  ) เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     ปีการศึกษา 2564  
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน - บาท   
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
          การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๓ พ.ศ.
๒๕๕๓ เน้นให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยส่งเสริมให้หน่วยปฏิบัติ 
คือ สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาที่ยึดสภาพปัญหา ความต้องการ และให้ความสำคัญกับการใช้
ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจัยหลักในการวางแผนร่วมกันระหว่างบุคลากรทั ้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สถานศึกษาจะต้องมีการระดมสมองในการวิเคราะห์สภาพภายในและ
ภายนอก เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่ตอบสนองความต้องการ
ของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่เป็นผู ้ให้บริการและสอดคล้องกับความปรารถนาของผู ้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการรับบริการทางการศึกษา  
 ทั้งนี้ สถานศึกษาจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นเพื่อให้เข้า
มาร่วมคิดร่วมจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อช่วยกันกำหนด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย เงื ่อนไขและภาพแห่งความสำเร็จซึ ่งครอบคลุมภารกิจและความ
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาดังกล่าว จะต้องมุ่งเน้นกระบวนการสร้างคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษา
กำหนด ถือเป็นแผนระยะยาวหรือเรียกว่าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 3 ปี และสถานศึกษา
จะต้องใช้เป็นแนวทางสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีต่อไป ในการกำหนดโครงการพัฒนา
ในแต่ละด้านต้องสามารถยกระดับคุณภาพของการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการอย่างมีคุณภาพและมี



 

326 | โ ร ง เ รี ย น บ่ อ ก รุ วิ ท ย า  
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

ประสิทธิภาพ ชัดเจน เหมาะสม และถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งจะนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์   

เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 และสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  
3. เป้าหมายในการดำเนินงาน 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

- มีความพึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ 80 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
                 - ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้น   

- ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

4. วิธีการดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมจัดทำ
แผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 
2564  

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
   1.1 ประชุมชี้แจงโครงการ 
   1.2 แต่งตั้งคณะทำงาน 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดซื้อจัดหาวัสดุในโครงการ 
   2.2 กำหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 
   2.3 ดำเนินงานตามขั้นตอน 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    ประเมินและรายงานสรุปกิจกรรม  
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    นำผลประเมินมาปรับปรุงในการพัฒนา
กิจกรรมครั้งต่อไป 

ตลอดปี 
การศึกษา
2564 

นางสาว
เบ็ญจมาศ 
รุ่งโรจน์ธีระ 

5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา  2564 

6. ปีการศึกษา  จำนวน - บาท     
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว   
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) 

7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ 
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9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
 9.1 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 9.2 งานนโยบายและแผน 

10. วิธีการวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
1. ความพึงพอใจในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  

1. แบบประเมินความพึงพอใจ 1. มีความพึงพอใจในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ร้อยละ 80 

2. เกณฑก์ารประเมินการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา 

2. แบบประเมินการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา     

2. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา 

 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1 มีความพึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ 80  
         11.2 ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้น   

11.3 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
          ในระหว่างการดำเนินการในปีการศึกษา 2564 อาจมีโครงการที่ต้องทำเพ่ิมเติม  
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
          ให้สามารถเขียนแทรกโครงการเพิ่มเติมได้เลย แต่ให้ดูแหล่งเงินปีการศึกษา  
 
   
    ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

    (นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ) 
        ครู วิทยฐานะชำนาญการ 
 
 
ลงชื่อ             ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายชัยวัฒน ์ภูผา) 
     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปีการศึกษา 
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ลงชื่อ                 ผู้ตรวจโครงการ 
       (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
           หวัหน้างานนโยบายและแผน  

 
 

ลงชื่อ                     ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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59. โครงการพัฒนาสำนักงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ  
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที่ 1 โรงเรียนน่าอยู่ 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานงบประมาณ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     ว่าที่ร.ต.หญิงบุษปศร  กาฬภักดี    
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง จาก โครงการเดิม 

      ใหม่  (   )เพ่ือส่งเสริม (   )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     ปีการศกึษา 2564 
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน 9,000 บาท   
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

 กลุ่มงานปีการศึกษาเป็นหน่วยสนับสนุนที่สำคัญท่ีจะช่วยให้ภารกิจหลักของโรงเรียนบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนการบริหารจัดการปีการศึกษาซ่ึงเป็นปัจจัยสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นั้น จะเป็นเครื่องมือในการช่วยขับเคลื่อนให้งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนสามารถดำเนิน
ไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล อันจะส่งผลให้มาตรฐาน
ด้านผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา 
ดังนั้นการบริหารจัดการระบบการบริหารจัดการเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงและ
ส่งเสริมให้มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในทำงานแกบุคคลากรของฝ่ายบริหารงานปีการศึกษา 
เพ่ือให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการโปร่งใส และสามารถ  ตรวจสอบ
ได้ ฝ่ายบริหารงานปีการศึกษาจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสำนักงานฝ่ายบริหารงานปีการศึกษาขึ้น   
๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารจัดการและปรับปรุงห้องสำนักงานฝ่ายบริหารงานปี
การศึกษา 

2.2 เพ่ือให้บุคลากรของฝ่ายบริหารงานปีการศึกษามีอุปกรณ์พร้อมสำหรับการทำงาน 

๓. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

1. พัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมให้มีเครื ่องมืออำนวยความสะดวกในทำงานแก
บุคคลากรของฝ่ายบริหารงานปีการศึกษา 
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  2. สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญที่จะช่วยให้ภารกิจของโรงเรียนบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์  ตลอดจนการบริหารจัดการปีการศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นั้น   
 3.2 ด้านคุณภาพ 

ฝ่ายบริหารงานปีการศึกษาบริหารจัดการปีการศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ
ได้ 

๔. วิธีการดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
พัฒนาสำนักงาน
ฝ่ายบริหารงานปี
การศึกษา 
 

๑. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    ประชุมวางแผน การพัฒนาของฝ่าย
บริหารงานปีการศึกษาพร้อมเสนอความต้องการ
ของแต่ละงาน 
๒. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 ทำบันทึกขออนุญาตจัดกิจกรรมและเบิกจ่าย
ปีการศึกษา 
2.2 ดำเนินการพัฒนาสำนักงานฝ่ายบริหารงาน
ปีการศึกษาในทั้งในด้านปรับปรุงสำนักงานให้
อำนวยความสะดวกขอผู้ใช้บริการและอำนวย
ความสะดวกในการทำงานของบุคลากรของฝ่ายปี
การศึกษา 
2.3 จัดเตรียมอุปกรณ์สำนักงานเพื่อให้พร้อม
สำหรับการดำเนินงานของฝ่ายบริหารงานปี
การศึกษา 
๓. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในฝ่าย
บริหารงานปีการศึกษาและบุคลากรในโรงเรียน 
๔. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   นำผลการประเมินมาปรับปรุง เพื่อพัฒนา
ต่อไป  

ปีการศกึษา 
2564 

นายชัยวัฒน์  
ภูผา 

 

5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 
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6. ปีการศึกษา จำนวน  9,000 บาท  (เก้าพันบาทถ้วน) 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) 

7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ว่าที่ร.ต.หญิงบุษปศร  กาฬภักดี 
9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ ฝ่ายบริหารงานปีการศึกษา 
10. วิธีการวัดและประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
สำนักงานฝ่ายบริหารงานปี
การศึกษามีความพร้อมทั้งด้าน
วัสดุอุปกรณ์สำนักงานและและ
สถานที่ในการทำงานพร้อม
อำนวยความสะดวกกับ
บุคลากรของฝ่ายบริหารงานปี
การศึกษาและผู้มาใช่บริการ 

1. แบบประเมินความ 
พึงพอใจต่อฝ่ายบริหารงานปี
การศึกษา 
 

-บุคลากรฝ่ายบริหารงานปี
การศึกษามีความพอใจ ร้อยละ 
90 
-คณะครู นักเรียน และ
ผู้ใช้บริการมีความความพึง
พอใจในการบริหารจัดการ
อำนวยความสะดวกในการ
ดำเนินงาน ร้อยละ 80 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 บุคลากรของฝ่ายบริหารงานปีการศึกษามีเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกในการ

ทำงานและมีสำนักการที่เอ้ืออำนวยในการทำงานและเก็บเอกสารสำคัญ 
11.2 ฝ่ายบริหารงานปีการศึกษาบริหารจัดการปีการศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญได้อย่างมี

ประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการโปร่งใส และสามารถ  
ตรวจสอบได้ 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
  12.1.2 ปีการศึกษาที่ตั้งไว้อาจไม่ค่อยเพียงพอ  
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
          12.2.1 ดำเนินการตามแผนโครงการที่วางใว้โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและให้เกิด
ประโยชน์สูงที่สุด 
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    ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

   (ว่าที่ร.ต.หญิงบุษปศร  กาฬภักดี) 
    ครู  วิทยฐานะชำนาญการ 
 
 
 
ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายชัยวัฒน์  ภผูา) 
   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 
 
ลงชื่อ                 ผู้ตรวจโครงการ 
       (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
           หวัหน้างานนโยบายและแผน  

 
 
 

ลงชื่อ                     ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพัฒนาสำนักงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว จำนวน 9,000 บาท   
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) 

                    รวมทั้งสิ้น จำนวน 9,000 บาท  (เก้าพันบาทถ้วน) 

รายละเอียดการใช้จ่ายปีการศึกษา ทุกรายการถัวจ่าย  

ที ่ รายการ จำนวน  
(หน่วย) 

หน่วยละ  
(บาท) 

เป็นเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 พัฒนาปรับปรุงสำนักงาน   4,000.-  
2 ค่าวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน    5,000.-  

                                รวม 9,000  
รวมทั้งสิ้น จำนวน  9,000 บาท  (เก้าพันบาทถ้วน) 
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60. โครงการจัดทำแผนพัฒนา  
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ  
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่  2 ผลิต พัฒนา
ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที่ 2 คุณครูใจดี 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานงบประมาณ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ    
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง จาก โครงการเดิม 

     ใหม่  ( )เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (  ) เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     ปีการศึกษา 2564  
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน - บาท   
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
          การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๓ พ.ศ.
๒๕๕๓ เน้นให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยส่งเสริม ให้หน่วยปฏิบัติ 
คือ สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาที่ยึดสภาพปัญหา ความต้องการ และให้ความสำคัญกับการใช้
ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจัยหลักในการวางแผนร่วมกันระหว่างบุคลากรทั ้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สถานศึกษาจะต้องมีการระดมสมองในการวิเคราะห์สภาพภายในและ
ภายนอก เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่ตอบสนองความต้องการ
ของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่เป็น    ผู้ให้บริการและสอดคล้องกับความปรารถนาของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการรับบริการทางการศึกษา  
 ทั้งนี้ สถานศึกษาจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นเพื่อให้เข้า
มาร่วมคิดร่วมจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อช่วยกั นกำหนด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย เงื ่อนไขและภาพแห่งความสำเร็จซึ ่งครอบคลุมภารกิจและความ
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาดังกล่าว จะต้องมุ่งเน้นกระบวนการสร้างคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษา
กำหนด ถือเป็นแผนระยะยาวหรือเรียกว่าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 3 ปี และสถานศึกษา
จะต้องใช้เป็นแนวทางสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีต่อไป ในการกำหนดโครงการพัฒนา
ในแต่ละด้านต้องสามารถยกระดับคุณภาพของการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการอย่างมีคุณภาพและมี
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ประสิทธิภาพ ชัดเจน เหมาะสม และถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งจะนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาต่อไป  

2. วัตถุประสงค์  
  เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 และสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  

3. เป้าหมายในการดำเนินงาน 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

- มีความพึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ 80 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
                 - ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้น   

- ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

4. วิธีการดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมจัดทำ
แผนพัฒนา 3 ปี  

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
   1.1 ประชุมชี้แจงโครงการ 
   1.2 แต่งตั้งคณะทำงาน 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดซื้อจัดหาวัสดุในโครงการ 
   2.2 กำหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 
   2.3 ดำเนินงานตามขั้นตอน 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    ประเมินและรายงานสรุปกิจกรรม  
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    นำผลประเมินมาปรับปรุงในการพัฒนา
กิจกรรมครั้งต่อไป 

ตลอดปี
การศึกษา 
2564 

นางสาว
เบ็ญจมาศ 
รุ่งโรจน์ธีระ 

5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 

6. ปีการศึกษา  จำนวน  - บาท     
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว   
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) 

7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ 
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9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
 9.1 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 9.2 งานนโยบายและแผน 

10. วิธีการวดัและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
1. ความพึงพอใจในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  

1. แบบประเมินความพึงพอใจ 1. มีความพึงพอใจในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ร้อยละ 80 

2. เกณฑ์การประเมินการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา 

2. แบบประเมินการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา     

2. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1 มีความพึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ 80  
         11.2 ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้น   

11.3 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง 

ในระหว่างการดำเนินการในแผนพัฒนา 3 ปี อาจมีนโยบายเพ่ิมเติมหรือโครงการที่ 
ต้องทำเพ่ิมเติม  
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
          ให้สามารถเขียนแทรกโครงการเพิ่มเติมได้เลย แต่ให้ดูแหล่งเงินปีการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

337 | โ ร ง เ รี ย น บ่ อ ก รุ วิ ท ย า  
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

   
    ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

    (นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ) 
        ครู วิทยฐานะชำนาญการ 

ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายชัยวัฒน ์ภูผา) 
     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปีการศึกษา 
 
ลงชื่อ                 ผู้ตรวจโครงการ 
       (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
           หวัหน้างานนโยบายและแผน  

 
 

ลงชื่อ                     ผู้อนมุัติโครงการ 
           (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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61. โครงการงานควบคุมภายใน  
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที่ 4 ชุมชนร่วมมือ 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานทั่วไป   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ   
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ.................................. 
                                      ใหม่ () เพ่ือส่งเสริม () เพ่ือพัฒนา ( ) เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     ปีการศึกษา 2564 
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน - บาท   
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา มีเป้าหมายสำคัญคือ เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ จากสถานศึกษา พัฒนาความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามที ่กำหนดในมาตรฐาน การศึกษา ขั ้นพื ้นฐาน พ.ศ. 2544 และระบบควบคุมภายใน เป็น
กระบวนการหนึ่งที ่จะสร้างความมั ่นใจอย่างสมเหตุสมผล  ว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ที่เชื่อถือได้ และเป็นการดำเนินการตาม ระเบียบ คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซ่ึงได ้กำหนดให้ส่วนราชการทั้ง
ในระดับหน่วยรับตรวจ และระดับส่วนงานย่อย จัดวางระบบควบคุมภายใน ให้เป็นไป  ตามมาตรฐาน
ที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล และต่อ สาธารณะ
ชนว่าการดำเนินงานของหน่วยงาน จะมีระบบวิธีการในการกำกับดูแล ควบคุม และติดตามผลให้ 
สามารถบรรลุตาม โรงเร ียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จึงจ ัดระบบควบคุมภายในเพื ่อจัด
กระบวนการท างานให้มีความ เสี่ยง,ปัญหา,อุปสรรค,ข้อขัดข้อง หรือข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด เพ่ือให้
องค์กรหรือหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ยกตัวอย่างเช่น การใช้
ทรัพยากร ให้มีการทำงานตามระเบียบ กฎหมาย คำสั่ง ของผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด 
โปร่งใส จะเห็นได้ว่า การควบคุมภายในไม่ใช่เป็นเพียงการควบคุมเรื่อง  การทุจริตการเงินเพียงเรื่อง
เดียว ยังควบคุมถึงระบบการท างานทั้งหมดที่จะมีผลกระทบต่องานของหน่วยงาน ทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพ  

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา จึงได้จัดโครงการงานควบคุมภายใน ปีการศึกษา 2564 ขึ้น เพ่ือให้มี
การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  
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๒. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้การดำเนินงานการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 และประสิทธิผล 
2.2 เพื ่อเล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันหรือลดความผิดพลาดในการพัฒนาระบบ

ควบคุมภายในหน่วยงาน 
2.3 เพ่ือจัดทำเอกสารสรุปผลการควบคุมภายในหน่วยงาน 

๓. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

      ร้อยละ 90 ของหน่วยงานในโรงเรียนมีมาตรฐานการปฏิบัติงานมีการพรรณนางานและ
บริหารงานอย่างยืดหยุ่นมีคณะบุคคลร่วมรับผิดชอบงานและสร้างผลงานเป็นประจักษ 

3.2 ด้านคุณภาพ 
หน่วยงานในโรงเรียนมีมาตรฐานการปฏิบัติงานมีการพรรณนางานและบริหารงาน 

อย่างยืดหยุ่น มีคณะบุคคลร่วมรับผิดชอบงานและสร้างผลงานเป็นประจักษ ์

๔. วิธีการดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม พัฒนา
ประสิทธิภาพ 
ระบบควบคุม
ภายใน
หน่วยงาน 

๑. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    ประชุมคณะกรรมวาง แผนการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน 
๒. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    ดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
๓. ขัน้ตรวจสอบ (Check) 
    สรุปผล กำกับ ติดตาม 
๔. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   สรุป ส่งข้อมูลความสำเร็จ/ปัญหา/ 
ข้อเสนอแนะ รายงานผลการ ดำเนินงาน (A) 
สรุปรายงานผลการ ดำเนินงานและ
ข้อเสนอแนะ นำผลการประเมินมาปรับปรุง 
เพ่ือพัฒนาต่อไป 

ตลอดปี 
การศึกษา 
2564 

น.ส.เบ็ญจมาศ 
รุ่งโรจน์ธีระ 

5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2564  

6. ปีการศึกษา จำนวน - บาท   

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................) 
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7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ  

9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป   

10. วิธีการวัดและประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
ระบบการบริหารงานควบคุม
ภายในหน่วยงานมี
ประสิทธิภาพ  

แบบประเมินโครงการ การบริหารงานควบคุมภายใน
หนว่ยงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 
90  

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1. ระบบการบริหารงานควบคุมภายในหน่วยงานมีประสิทธิภาพ  
11.2. หวัหน้างานและผู้ประสานงานได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการบริหารระบบ

ควบคุมภายใน หน่วยงาน  
11.3. มีเอกสารสรุปผลการบริหารงานระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
  หัวหน้างานแต่ละงานจะต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นปัญหา/อุปสรรค์ไม่เป็นปัจจุบัน 
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
                  ควรทำแบบสอบถาม/แบบประเมินระหว่างปี เพื่อให้หัวหน้างานแจ้งปัญญาที่เกิดขึ้น 
เพ่ือช่วยเหลือแก้ไขได้ทันท่วงที 
    ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
                ครู คศ.2 

 
ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ) 
               หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
ลงชื่อ                 ผู้ตรวจโครงการ 
       (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
           หวัหน้างานนโยบายและแผน  

 
ลงชื่อ                     ผู้อนุมัติโครงการ 

           (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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62. โครงการสายใยรักบ้านโรงเรียน 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบ
บริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ.     ข้อที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที่ ๔ ชุมชนร่วมมือ 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ     ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรือนขวัญ  พลฤทธิ์   
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม       ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ................................ 

      ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     ปีการศึกษา 2564 
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน  ๒๖,๐๐๐บาท  (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
……………………………………………………………………………………….....................................………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และมีทักษะด้านต่างๆรวมทั้งการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดี
นั ้น โรงเรียนตระหนักว่าโรงเรียนไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง  ถ้าขาดการประสานงานและ
ช่วยเหลือจากชุมชนและผู้ปกครอง  เพราะผู้ปกครองมีส่วนในการอบรมดูแลนักเรียน ซึ่งเป็นบุตร
หลานของตนเองในขณะเมื ่อเด็กอยู ่กับครอบครัว  โรงเรียนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ งที ่จะมีการ
ประสานงาน ติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูล อันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็น
คนเก่ง เป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งโรงเรียนและผู้ปกครองจะได้มีโอกาส  เพ่ิม
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งจะยังประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ 

ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน นับเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการเรียนของ
เด็ก ทั้งสองฝ่ายจึงต้องติดต่อและร่วมมือกันเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่าง ๆของเด็ก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พ่อแม่ ผู้ปกครองสมควรที่จะได้รู้จักกับครูของลูก รับรู้นโยบาย แนวการสอน 
ระเบียบของโรงเรียน กิจกรรมและการบ้านที่ครูมอบหมายให้ลูกเพ่ือจะได้ช่วย ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ลูกหลานได้ถูกต้องเหมาะสม 

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา  เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยการจัด
ดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหานักเรียนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศ เพื่อให้ทางโรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่างบ้าน
กับโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
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๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน 

๒.๒. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
โรงเรียน 

๒.๓ เพื่อให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆของนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๔ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และโรงเรียนอันเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันส่งเสริม 
พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ ด้านปริมาณ 
๓.๑.๑   คณะครูอาจารย์และนักเรียนทุกคนในโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
๓.๑.๒.  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ่อกรุวิทยาทุกคน 

๓.๒ ด้านคุณภาพ 
๓.๒.๑  เพื่อให้สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู  นักเรียนและผู้ปกครอง 
๓.๒.๒ เพ่ือแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเกี่ยวกับเด็กร่วมกัน 

 ๔. วิธีการดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

-กิจกรรมสายใยรัก
บ้านโรงเรียน 

- ประชุมคณะกรรมการ 
- วางแผนการดำเนินงาน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
ในแต่ละกิจกรรม 
- จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานตาม
โครงการ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

ณัชพล   

- จัดกิจกรรมสายใยรักบ้าน
โรงเรียน 

ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 
๒๕๖๔ 

คณะกรรมการ 

- เก็บรวบรวมข้อมูล 
- นำข้อมูลมาวิเคราะห์ผล 
- สรุปผลการดำเนินงาน 
- รายงานผลต่อผู้บริหาร 

ภาคเรียนที่ 2ปี
การศึกษา 
๒๕๖๔ 

เรือนขวัญ, 

เอกราช 

๕. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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๖. ปีการศึกษา จำนวน ๒๖,๐๐๐บาท  (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) 

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรือนขวัญ พลฤทธิ์ 

๙. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
๙.๑ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๙.๒ นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

๑๐. วิธีการวัดและประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 

๑. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง องค์กร 
หน่วยงานในการจัดการศึกษา 

-การเข้าร่วม
กิจกรรมของ
ผู้ปกครอง 

-แบบประเมินการ 
ร่วมกิจกรรมของผู้ปกครอง 

๒. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 

-สอบถาม/
สัมภาษณ์ 

 

-แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
-บัญชีลงเวลาการเข้าร่วม 
กิจกรรม 

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๑๑.๑. เกิดสัมพันธภาพระหว่างบ้านกับโรงเรียน นำมาซึ่งความร่วมมือในการดูแลปกครอง
นักเรียน และการพัฒนาโรงเรียน 
           ๑๑.๒. ผู้ปกครองและโรงเรียนร่วมมือกันส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของ 
นักเรียนได้อย่าง    

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
         ปีการศึกษาที่ใช้ดำเนินการอาจไม่เพียงพอ  
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
                 อาจจะมีการหาปีการศึกษาอ่ืน ๆ มาสนับสนุน  
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    ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ 
    (ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรือนขวัญ  พลฤทธ์) 

คร ู
 
 
ลงชื่อ             ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายณัชพล  กาฬภักดี) 
     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวชิาการ 
 
 
ลงชื่อ                 ผู้ตรวจโครงการ 
       (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
           หวัหน้างานนโยบายและแผน  

 
 
 

ลงชื่อ                     ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการสายใยรักบ้านโรงเรียน  

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     จำนวน ๒๖,๐๐บาท  (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................)  

                    รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๖,๐๐๐บาท  (สองหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 

รายละเอียดการใช้จ่ายปีการศึกษา ทุกรายการถัวจ่าย  

กิจกรรม รายละเอียดการใช้จ่าย จำนวน ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

-กิจกรรมสายใยรัก
บ้านโรงเรียนภาค
เรียนที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

-ค่าอาหารว่างนักเรียน ๔๐๐ ๒๕ ๑๐,๐๐๐ 

-ค่าจัดทำเกียรติบัตร ๔๐๐ ๒.๕ ๑,๐๐๐ 

-ค่าหมึกพิมพ์ ๔ ๕๐๐ ๒,๐๐๐ 

-กิจกรรมสายใยรัก
บ้านโรงเรียนภาค
เรียนที่ 2 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

-ค่าอาหารว่างนักเรียน ๔๐๐ ๒๕ ๑๐,๐๐๐ 

-ค่าจัดทำเกียรติบัตร ๔๐๐ ๒.๕ ๑,๐๐๐ 

-ค่าหมึกพิมพ์ ๔ ๕๐๐ ๒,๐๐๐ 
รวม 26,000 

รวมทั้งสิ้น 26,000 บาท (สองหม่ืนหกพันบาทถ้วน)  
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63.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม,  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่
สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ,ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิตัลเพ่ือการศึกษา ,ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ ,ข้อที่ 2 ด้าน
การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ,ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ,ข้อที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษา ,ข้อที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ,ข้อที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ,มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ ,มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที่ 2 คุณครูใจดี ,เป้าหมายที ่3 ผู้เรียนมีผลิตผล,
เป้าหมายที่ 4 ชุมชนร่วมมือ 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นายมนัส อ่อนสำลี 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ................................................ 
                                      ใหม่ () เพ่ือส่งเสริม () เพ่ือพัฒนา () เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     ปีการศึกษา 2564  
งบประมาณดำเนินการ     จำนวน 100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)                                                                 
............................................................................................................................................. .............. 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยโรงเรียนบ่อกรุวิทยา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีนักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษาจำนวนมาก จึงเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องมีการบริหาร
จ ัดการเพื ่อส ่งเสร ิมสนับสนุน  ให ้กระบวนการจ ัดการศึกษาของโรงเร ียนประสบผลสำเร็จ  
เกิดประโยชน์สูงสุด ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั ้งไว้  ซึ ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการ  
มีคุณภาพ และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดีขึ้น ดังนั้นโรงเรียนบ่อกรุวิทยา ต้องมีการพัฒนางานในทุก ๆ 
ด้าน ทั้งงานด้านอาคารสถานที่ การปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมถึงส่งเสริมการจัดทำงานตามระบบของฝ่าย
ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารงานภายในโรงเรียนบ่อกรุวิทยา
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ให้เกิดประสิทธิอย่างสูงสุด ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานและการ
จัดการเรียนรู้ ขึ้นในปีการศึกษา 2564 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มี
ประสิทธิภาพการทำงานสัมฤทธิ์ผล และสามารถจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนตรงตามมาตราฐานการ
เรียนรู้ของโรงเรียน และส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ   
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมงานด้านวิชาการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
2.2 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานด้านอาคารสถานที่ รวมถึงส่งเสริมการจัดบรรยากาศภายใน

โรงเรียนให้มีความสวยงาม ปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้  
2.3 เพ่ือปรับปรุงระบบการทำงานของฝ่ายงบประมาณให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ  
2.4 เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
2.5  เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาผลงานการจัดการเรียนการสอนของตนให้มี

ประสิทธิภาพสูง จนสามารถเผยแพร่แก่สาธารณชนเชิงประจักษ์ได้   
3. เป้าหมาย  

3.1  ด้านปริมาณ  
     3.1.1 งานด้านฝ่ายต่าง ๆ เกิดประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จร้อยละ 80  

3.1.2 ครูและบุคลากรมีการปฏิบัติงานได้ตรงตามประสิทธิภาพและประสบ
ความสำเร็จร้อยละ 80  
3.2  ด้านคุณภาพ 

   3.2.1 บรรยากาศภายในโรงเรียนมีความสวยงาม และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
3.2.2 ครูและบุคลากรมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ได้รับมอบหมายและ

สัมฤทธิ์ผล  
4. วิธีการดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 
สนับสนุน  
การเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ด้านความรู้และ
ทักษะการ
ทำงานของครู
และบุคลากร  

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
1.2 ประชุมเพ่ือวางแผนดำเนินงาน 
1.3 วิเคราะห์ปัญหาที่ผ่านมาหาแนว
ทางแก้ไข 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
2.2 ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงาน 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 

ตลอดปี
การศึกษา 
2564 

นายมนัส   
อ่อนสำลี 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3.1 แบบสำรวจความพึ่งพอใจผู้ร่วม
โครงการ 
3.2 รายงานสรุปกิจกรรม 
3.3 ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
     นำผลการประเมินมาปรับปรุง 
ในการพัฒนาครั้งต่อไป 

กิจกรรมที่ 2 
สนับสนุน  
ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการของ
ฝ่ายบริหาร 
ทุกฝ่าย 
 

 1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
1.2 ประชุมเพ่ือวางแผนดำเนินงาน 
1.3 วิเคราะห์ปัญหาที่ผ่านมาหาแนว
ทางแก้ไข 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
2.2 ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงาน 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
3.1 แบบสำรวจความพึ่งพอใจผู้ร่วม
โครงการ 
3.2 รายงานสรุปกิจกรรม 
3.3 ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
     นำผลการประเมินมาปรับปรุง 
ในการพัฒนาครั้งต่อไป 

ตลอดปี
การศึกษา 
2564 

นายมนัส   
อ่อนสำลี 
 

5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2564  
 
6. งบประมาณ  จำนวน 100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)                                                                 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว      
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       
 งบอ่ืนๆ (ระบุ) ........... 
 

7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายมนัส  อ่อนสำลี 
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9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
 9.1 คณะครูและบุคลากรทุกคน  
 
10. วธิีการวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
1. ประสิทธิภาพการทำงานของครู
และบุคลากรสัมฤทธิ์ผล ร้อยละ 80 
 
 
 2. ประเมินความพึงพอใจต่อการ
บริหารงาน ร้อยละ 80  

แบบประเมิน
ประสิทธิภาพ 

 
 

แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

ครูและบุคลากรมี
ประสิทธิภาพการทำงาน 
สัมฤทธิ์ผล ร้อยละ 80 

 
ครูและบุคลากรมีความพึง
พอใจต่อการบริหารงาน  

ร้อยละ 80 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1 ประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการครูและบุคลากรสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์  

11.2 บรรยากาศภายในโรงเรียนเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
11.3 ครแูละบุคลากรได้พัฒนา ส่งเสริมความรู้ และทักษะการทำงานต่าง ๆ ให้ดีขึ้น  
11.4  

 
          ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ  

                              (นายมนัส  อ่อนสำลี) 
                                               ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
  

ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ) 
               หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
ลงชื่อ                 ผู้ตรวจโครงการ 
       (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
           หวัหน้างานนโยบายและแผน  

 
 

ลงชื่อ                     ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการเรียนการสอน 

    
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน 100,000 บาท 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 งบอ่ืนๆ (ระบุ.................................) 
  รวมทั้งสิ้น จำนวน 100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)                                                                   

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกรายการถัวจ่าย  

ที ่ รายการ จำนวน  
(หน่วย) 

หน่วยละ  
(บาท) 

เป็นเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 

 กิจกรรมที่ 1 สนับสนุน  
การเพ่ิมประสิทธิภาพด้าน
ความรู้และทักษะการทำงาน
ของครูและบุคลากร 

    

1 ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายในการ
อบรมของครูและบุคลากร 

  20,000  

2 วัสดุและอุปกรณ์ส่งเสริมการ
ทำงานของครูและบุคลากร 

  30,000  

 กิจกรรมที่ 2 สนับสนุน  
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตาม
โครงการของฝ่ายบริหาร 
ทุกฝ่าย 

    

3 วัสดุและอุปกรณ์ส่งเสริมการ
ทำงานของฝ่ายงานต่าง ๆ  

  20,000  

4 วัสดุและอุปกรณ์ พัฒนา
ปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ 
ห้องเรียน และสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียน  

  30,000  

                                รวม 100,000  
           รวมทั้งสิ้นจำนวน 100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)                                                                  
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64.โครงการงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ  
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที่ 4 ชุมชนร่วมมือ 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานทั่วไป   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ     
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

      ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     ปีการศึกษา 2564  
งบประมาณดำเนินการ     จำนวน 4,500 บาท  (สีพั่นห้าร้อยบาทถ้วน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 34 ได้กล่าวถึงคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษา
แห่งชาติ                    
 จากการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษานั้น ได้มีการกำหนดหน้าที่ของกรรมการสถานศึกษาไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) มาตรา 40 ที่บัญญัติว่า คณะกรรมการ
สถานศึกษามีหน้าที่กำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา และเพื ่อให้เป็นไปตาม
แนวนโยบายที่กำหนดดังกล่าว โรงเรียนบ่อกรุวิทยาจึงจัดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และมีบทบาทในการให้ความเห็นชอบ นโยบายต่างๆ ของ
โรงเรียน ซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนบ่อกรุวิทยาสามารถดำเนินการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  
๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการกำหนดภารกิจ ส่งเสริม
และสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา   

2.2 เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนในการบริหารการจัดการศึกษา  
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๓. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

1. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง หรือ
ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง  

  2. คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้ง 
           ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  

3.2 ด้านคุณภาพ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย กำกับ 

ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย  
 

๔. วิธีการดำเนินโครงการ 
 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 
งานคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
(1 ครั้ง/ภาคเรียน 
หรือ 2 ครั้ง/ปี
การศึกษา) 
 

๑. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    ประชุมวางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน กำหนดวันประชุม อย่างน้อย  
1 ครั้ง/ภาคเรียน หรือ 2 ครั้ง/ปีการศึกษา  
๒. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 ทำบันทึกขออนุญาตจัดกิจกรรมและเบิกจ่าย
งบประมาณ 
2.2 จัดทำวาระการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
2.3 ส่งหนังสือเชิญ/แจ้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเข้าร่วมประชุมตามวัน 
และเวลาที่กำหนด 
2.4 ดำเนินการประชุม แจ้งประเด็นต่างๆ ตาม
วาระการประชุมที่จัดเตรียมขึ้น 
2.5 จัดทำรายงานการประชุม  
๓. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    ประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดย
ให้คณะกรรมการตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจในการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
๔. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   นำผลการประเมินมาปรับปรุง เพื่อพัฒนา
ต่อไป  

1 ก.ย.63-
30 ก.ย.63 

 
 

 1 ต.ค. 63-
30 ก.ย.64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ก.ย.64 – 
30 ก.ย.64 
 
 
1 ก.ย.64 – 
30 ก.ย.64 
 

น.ส.เบ็ญจมาศ   
รุ่งโรจน์ธีระ 
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5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2564 
 
6. งบประมาณ จำนวน 4,500 บาท  (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) 

 
7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ  
 
9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  

9.1 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
9.2 งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

10. วิธีการวัดและประเมินผล  
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 

กิจกรรมที่ 1  
งานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
(ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
หรือ 2 ครั้งต่อปีการศึกษา) 

๑. แบบบันทึกรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมประชุม 
2. แบบประเมินความ 
พึงพอใจต่อการบริหาร 
จัดการศึกษา 

-มีผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 70 
-คณะกรรมการสถานศึกษามี
ความพึงพอใจในการบริหารจัด
การศึกษา ร้อยละ 70 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการกำหนดภารกิจ ส่งเสริมและ 
                   สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา   

11.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ป้องกัน  
        และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนในการบริหารการจัดการศึกษา  

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
          12.1.1 คณะกรรมการสถานศึกษาบางคนมีธุรกิจส่วนตัวอาจไม่ค่อยได้ 

เข้าร่วมประชุม 
  12.1.2 งบประมาณที่ตั้งไว้อาจไม่ค่อยเพียงพอ เนื่องจากจำนวนครั้งในการจัด 

 ประชุมอาจมีมากกว่าที่กำหนดไว้ จึงต้องใช้งบประมาณมากข้ึน   
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
          12.2.1 พยายามนัดหมายประชุมในวันที่คณะกรรมการทุกคนว่างมากที่สุด 
          12.2.2 อาจต้องหางบประมาณในส่วนอื่น ๆ มาเพ่ิมเติม  
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     ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ  

                          (นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ) 
                                                   ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
  

ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ) 
               หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
ลงชื่อ                 ผู้ตรวจโครงการ 
       (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
           หวัหน้างานนโยบายและแผน  

 
 

ลงชื่อ                     ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว จำนวน 4,500 บาท   
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) 
   
                    รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,500 บาท  (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกรายการถัวจ่าย  
 

ที ่ รายการ จำนวน  
(หน่วย) 

หน่วยละ  
(บาท) 

เป็นเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 

 กิจกรรมที่ 1 งานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (1 ครั้ง/ภาค
เรียน หรือ 2 ครั้ง/ปีการศึกษา) 

    

1 ค่าอาหารและอาหารว่าง  ในการ
ประชุมประมาณ 2 ครั้ง/ภาคเรียน 
หรือ 4 ครั้ง/ปีการศึกษา  

  3,200  

2 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดทำ
เอกสาร  

  1,300  

                                รวม 4,500  
รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,500 บาท  (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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65. โครงการส่งเสริมการจดักิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญตา่งๆของชาติ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและ
พัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนมีผลิตผล 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายชัยวัฒน์  ภูผา 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง โครงการปีการศกึษา 2563 

         (  )เพ่ือส่งเสริม (  )เพ่ือพัฒนา (  )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     ตลอดปีการศึกษา 2564 
ปีการศึกษาดำเนินการ     5,000.- บาท 
................................................................................................................................................. 
๑. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นผลมาจากความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและการ
แผ่ขยายของอารยธรรมตะวันตก ทำให้เกิดปัญหา สังคม ตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหา
ครอบครัว  ปัญหาอาชญากรรมและปัญหาอ่ืนๆ อีกมากมาย ในฐานะเยาวชนคนไทยมีหน้าที่อนุรักษ์
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมตลอดจนกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วน
ร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้สามารถทำให้ประสพผลสำเร็จอย่างยั่งยืนได้  ให้แก่เยาวชนที่จะ
เติบโตไปเป็นคนดีของสังคม ซึ่งผู้ปกครองและชุมชนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้การสนับสนุนส่งเสริม
ร่วมมือพัฒนาร่วมกันโครงการนี้ส่งเสริมให้เยาวชนปฏิบัติตนให้เป็นพุทธมามกะที่ดี  ทำให้มีหลักใน
การดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ส่งผลให้ปัญหาต่าง ๆ ลดน้อยลง ทางโรงเรียนบ่อกรุวิทยา จึงเห็นควรให้
ผู้เรียน ครูและบุคลากรได้เรียนรู้และทำกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญ
ต่าง ๆ ของชาติและนำมาปฏิบัติเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัว สังคม และเป็นกำลังใจ
สำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป  
๒. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญต่างๆของชาติ 
2.2 เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้เยาวชนปฏิบัติตนให้เป็นพุทธมามกะที่ดี  ทำให้มีหลักในการ

ดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ส่งผลให้ปัญหาต่าง ๆ ลดน้อยลง  
๓. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ    
3.1.1 ผู้เรียน ครูและบุคลากรร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทาง

พระพุทธศาสนา และวันสำคัญต่างๆของชาติ 
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3.2 เชิงคุณภาพ  
 3.2.1 ผู้เรียน  ครูและบุคลากร มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ

ทางพระพุทธศาสนา และวันสำคัญต่างๆของชาติสามารถนำหลักธรรมของพุทธศาสนามาใช้เพ่ือบ่งชี้
ว่าเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องได้ 

๔. วิธีการดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมวันสำคัญ
ทาง
พระพุทธศาสนา 
 

1.ขั้นวางแผนงาน(plan) 
1.1 ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานกิจกรรม 
2.ขั้นดำเนินการ(Do) 
2.1 ดำเนินกิจกรรมวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
-วันมาฆะบูชา 
-วันอาสาฬหบูชา 
-วันวิสาขบูชา 
-วันเข้าพรรษา 
-วันออกพรรษา 
3.ขั้นตรวจสอบ(Check) 
3.1 ประเมินผลและสรุปการ
ดำเนินงาน 
  -ก่อนดำเนินการ  
  -ขณะดำเนินการ 
  -หลังดำเนินการ 
4.ขั้นปรับปรุงแก้ไข(Action) 
  นำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไข
ครั้งต่อไป 
 

ตลอดปี
การศึกษา
2564 

นายชัยวัฒน์ ภูผา 
และคณะกลุ่มสาระ

สังคมฯ 

กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมวันสำคัญ
ของชาติ 
 

1.ขั้นวางแผนงาน(Plan) 
1.1. ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานกิจกรรม 
2.ขั้นดำเนินการ(Do) 
2.1 ดำเนินกิจกรรม  
3.ขั้นตรวจสอบ(Check) 
3.1 ประเมินผลและสรุปการ
ดำเนินงาน 

ตลอดปี
การศึกษา
2564 

 
  

นายชัยวัฒน์ ภูผา 
และคณะกลุ่มสาระ

สังคมฯ 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
  -ก่อนดำเนินการ  
  -ขณะดำเนินการ 
  -หลังดำเนินการ 
4.ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
นำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไข
ครั้งต่อไป 

5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 

6. ปีการศึกษา จำนวน 5,000.- บาท  (ห้าพันบาทถว้น) 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) 

7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายชัยวัฒน์  ภูผา 

9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
9.1 กลุ่มบริหารวิชาการ 
9.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ   

10. วิธีการวัดและประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
ความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

1. แบบบันทึกจำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนาและวันสำคัญ
ต่างๆของชาติ  

คณะครู บุคลากร และนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100  

11.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1  ผู้เรียน ครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญ
ต่างๆของชาติ 
  11.2  ผู้เรียน ครูและบุคลากร เป็นผู้ใฝ่หาความรู้ในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและวัน
สำคัญของชาติ  สามารถนำหลักธรรมของพุทธศาสนามาใช้เป็นแนวทางในการเป็นผู้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และค่านิยม 12  ประการและใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องได้ 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
          12.1.1 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญต่างๆของชาติเป็น
วันหยุดราชการ 



 

359 | โ ร ง เ รี ย น บ่ อ ก รุ วิ ท ย า  
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
          12.2.1 หากวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญต่างๆ ของชาติเป็นวันหยุด 
ให้จัดกจิกรรมก่อนถึงวันจริงเพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

    ลงชื่อ  ผู้เสนอโครงการ 
            (นายชัยวัฒน์  ภผูา) 

                                                หวัหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 
 
ลงชื่อ             ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายณัชพล  กาฬภักดี) 
     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวชิาการ 
 
 
 
ลงชื่อ                 ผู้ตรวจโครงการ 
       (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
           หวัหน้างานนโยบายและแผน  

 
 
 

ลงชื่อ                     ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญต่างๆของชาติ 

 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน ................. บาท   
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จำนวน 5,000.-    บาท   
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) จำนวน ................. บาท   
                    รวมทั้งสิ้น           จำนวน 5,000.- บาท  ( ห้าพันบาทถ้วน)                           

รายละเอียดการใช้จ่ายปีการศึกษา  แต่ละกิจกรรมถัวจ่าย 

ที ่ รายการ จำนวน
(หน่วย) 

หน่วยละ
(บาท) 

เป็นเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา  

    

๑ ปัจจัย เครื่องไทยทาน   1,000  
๒ วัสดุอุปกรณ์/ป้าย   1,000  
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันสำคัญ

ของชาติ 
    

3 วัสดุอุปกรณ์ /ป้าย   3,000  
 รวม 5,000  

รวมทั้งสิ้น 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
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66. โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้แบบบูรณาการรากเหง้าของชุมชน 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที ่3 ผู้เรียนมีผลิตผล 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายชัยวัฒน์  ภูผา 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง โครงการ ปีการศึกษา 2563 

    (  )เพ่ือส่งเสริม (  )เพ่ือพัฒนา (  )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน    ปีการศึกษา 2564 
งบประมาณดำเนินการ     16,866.- บาท 
………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศจุดเน้นและนโยบาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่กำหนดกรอบ
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โห้ครู
และผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม จัดแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยมีจุดเน้น เรียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เน้นเพ่ือการสื ่อสารและใช้เป็น
เครื่องมือเพื่อเรียนรู้วิชาอ่ืน เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ 
สามารถเรียนรู ้ได้ทุกที ่ทุกเวลาและเรียนรู ้อย่างมีความสุ ข และทิศทางของการพัฒนาจังหวัด
สุพรรณบุรีที่ต้องการให้เป็นเมืองเกษตรกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว แหล่งของการศึกษาท่ีมีคุณภาพและเป็นเมืองกีฬาอย่างยั่งยืน 

การส่งเสริมนักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นมาที่เรียกว่า "รากเหง้า" ของตนเอง
เป็นการศึกษาอดีตที่ยังคงคุณค่าและความหมายคงอยู่ถึงปัจจุบัน เรียนรู้ชุมชนในด้านต่างๆ ผู้เรียนจะ
มีความเข้าใจกับข้อมูลของชุมชนอย่างเป็นระบบ ซึ่งในปัจจุบันมีเครื่องมือ อุปกรณ์อำนวยความ
สะดวกมากมาย ทำให้การศึกษาเรื่องราวของชุมชนไม่ใช่สิ่งยาก นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทั้งด้าน
สังคม เศรษฐกิจวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อของผู้คนในชุมชน เกิดการสังเคราะห์ ถึงมรดกทาง
วัฒนธรรมที่บรรพชนปู่ ย่า ตา ยาย สืบทอดกันมา ช่วยสร้างพลังผลักดันให้ชุมชน สามารถมีส่วนนำไป
สานต่อ ส่งเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กๆ ได้อย่างดี และถ้า
บ้านเรือน ชุมชนน่าอยู่นักเรียนจะเกิดความรักท้องถิ่นและชวนกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเอง
และผู้อื่น เป็นการบ่มเพาะต้นกล้าคุณภาพของชุมชนขึ้นมา ด้วยวิธีการปลูกฝังความรู้ความเข้าใจ
รากเหง้าของชุมชนที่อยู่ในปัจจุบันและย้อนเวลากลับไปถึงอดีตที่ดีงามด้วยภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ 

ปัจจุบันโรงเรียนบ่อกรุวิทยา เป็นโรงเรียนที่เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากนโยบายของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี 
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และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ให้โรงเรียนนำเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนของตนเอง
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ทางโรงเรียนบ่อกรุวิทยาเห็นความสำคัญจึงจัดทำโครงการ 
“พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือเรียนรู้รากเหง้าของชุมชนสุพรรณบุรี” 

 โดยมุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ในลักษณะของการศึกษาที่ไม่เน้นการ
เรียนรู้เฉพาะในห้องเรียน การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในชุมชนที่มีอยู่แล้ว ก่อประโยชน์ต่อ
กระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์จากข้อมูลที่ค้นพบ เกิด
ทักษะกระบวนการคิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การปฏิบัติจริง (Active Learning) ซึ่งสัมผัส
และจับต้องได้ นอกจากการเรียนรู้ต่อนักเรียน สมาชิกในชุมชน และบุคคลทั่วไปได้เห็นความสำคัญ
ของตนเอง เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน มีความตระหนักร่วมกันจัดการศึกษา โดยชุมชนได้มีส่วนร่วมมากขึ้น 
เป็นการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ เกิดการบันทึกข้อมูลชุมชนอย่างเป็นระบบ ที่จำนำไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนของตนเองและส่วนรวมสืบไป 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือเรียนรู้รากเหง้าของชุมชนสุพรรณบุรี 
๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนสืบค้นเรื่องราวความเป็นมา วีถีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ที่มีคุณค่าในชุมชน

ของตนเองและนำเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ ในท้องถิ่นของตนเอง ปฏิบัติตนตามหน้าที่

ของการเป็นพลเมืองที่ดีและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยอย่างสันติสุข  

๓. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 
๓.๑.1 นักเรียนโรงเรียนบ่อกรวุิทยา จำนวน ๓๙๑ คน ของโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

ร้อยละ ๘๕ สามารถสืบค้นเรื่องราวความเป็นมา วีถีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ที่มีคุณค่าในชุมชนของ
ตนเองและนำเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๓.๑.๒ นักเรียนโรงเรียนบ่อกรุวิทยา จำนวน ๓๙๑ คน ของโรงเรียนบ่อกรุวิทยา ร้อยละ ๘๕ 
สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖4 

3.2 ด้านคุณภาพ 
๓.๒.๑ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา มีหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้แบบบูรณาการรากเหง้าของ 

ชุมชนสุพรรณบรุีสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖4 
๓.๒.๒ นักเรียนโรงเรียนบ่อกรุวิทยาทุกคนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของ 

ตนเอง ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดีและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยอย่าง 
สันติสุข 
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๔. วิธีการดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมเรียนรู้
หลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือ
เรียนรู้แบบบูรณา
การรากเหง้าของ
ชุมชน 

๑. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    ๑.๑ เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
    ๑.๒ แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการ 
    ๑.๓ ประชุมคณะทำงาน และวางแผน
ดำเนินงานตามโครงการ 
๒. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    ๒.๑ ดำเนินงานตามแผนโครงการ 
          - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมรากเหง้า
ท้องถิ่น 
๓. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    3.1 นิเทศผลการดำเนินงานและให้
ข้อเสนอแนะ 
3.2 สรุปผลสำเร็จของกิจกรรมและจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงาน 
๔. ขั้นปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   นำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขครั้งต่อไป 

ตลอดปี
การศึกษา
2564 

ครูชัยวัฒน์ภูผา
และคณะ 

 
 

 
 

5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 

6. งบประมาณ จำนวน 16,866.- บาท  ( สองหมื่นบาทถ้วน ) 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) 

7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายชัยวัฒน์  ภูผา 

9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
9.1 กลุ่มบริหารวิชาการ 
9.2 ปราชญ์ท้องถิ่น 

10. วิธีการวัดและประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
๑.  นักเรยีนมีทักษะการ
เรียนรู้ตามหลักสุตรเรียนรู้
รากเหง้าของชุมชน  

แบบสังเกต อยู่ในเกณฑ์ระดับดี  
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ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
2.  การเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้เรียนร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรม 

3.  ความพึงพอใจ แบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้เรียนมีความพึงพอใจร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับประวัติและเรื่องราวของชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นสภาพแวดล้อม

ในชีวิตจริงของตนเอง 
11.2 นักเรียนรู้เรื่องราว สภาพสังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น 
11.3 นักเรียนเกิดความรักและผูกพันกับชุมชนท้องถิ่น 
11.4 นักเรียนพัฒนาอาชีพครอบครัว และสังคมของตนเอง 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
          12.1.1 การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพในท้องถิ่นตามวัฒนธรรมต้องใช้เวลาเรียนรู้
ต่อเนื่อง 
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
          12.2.1 จัดกลุ่มนักเรียนที่มีความสนใจให้เรียนรู้กับปราชญ์ท้องถิ่น 

    ลงชื่อ  ผู้เสนอโครงการ 
           (นายชัยวัฒน ์ ภูผา) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
ลงชื่อ             ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายณัชพล  กาฬภักดี) 
     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวชิาการ 
 
ลงชื่อ                 ผู้ตรวจโครงการ 
       (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
           หวัหน้างานนโยบายและแผน  

 
 

ลงชื่อ                     ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้แบบบูรณาการรากเหง้าของชุมชน 

 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน ................. บาท   
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จำนวน 16,866   บาท   
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) จำนวน ................. บาท   

                รวมทั้งสิ้น จำนวน 16,866.- บาท  (หนึ่งหม่ืนหกพันแปดร้อยหกสิบหกบาทถว้น)         

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกรายการถัวจ่าย  

ที ่ รายการ จำนวน  
(หน่วย) 

หน่วยละ  
(บาท) 

เป็นเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 วิทยาการ 12 ชั่วโมง 600.- 7,200.-  
2 วัสดุอุปกรณ์จัดทำแสดงผลงาน   4,833.-  
3 วัสดุอุปกรณ์การฝึก   4,833.-  

                                รวม 16,866.-  
รวมทั้งสิ้น จำนวน  16,866.-  บาท  (หนึ่งหม่ืนหกพันแปดร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) 
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67.โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม ,ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาส
การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษา ,ข้อที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ,มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองเป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมายที่ 1 โรงเรียนน่าอยู่ ,เป้าหมายที่ 4 ชุมชนร่วมมือ 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นายก้องภพ  ธัญญเจริญ 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ................................................ 
                                      ใหม่ () เพ่ือส่งเสริม ( ) เพื่อพัฒนา ( ) เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
งบประมาณดำเนินการ     จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
............................................................................................................................. .............................. 
๑. หลักการและเหตุผล 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำ
โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน การสร้างเครือข่ายสถานศึกษา ที ่ดำเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนำกลับขยะมาใช้
ประโยชน์ การรวบรวม ขยะเพ่ือส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง ปลูกฝังจิตสำนึก การลดคัดแยกขยะ และนำ
ขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ในสถานศึกษา สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการ ขยะภายในสถานศึกษา เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่าง
แท้จริง โรงเรียนบ่อกรุวิทยา จึงดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ขึ้น เพ่ือ
เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการ
จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยา มีความรู้    
ความเข้าใจ แนวทางการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ และการนำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่  

2.2 เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยา สามารถทำงานร่วมกันอย่างเป็น 
ระบบในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี  
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3. เป้าหมาย  
3.1 เชิงปริมาณ  
3.1.1 ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยา ร้อยละ 100 เข้าร่วม โครงการ

โรงเรียนปลอดขยะ  
3.2 เชิงคุณภาพ  
3.2.1 ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยา สามารถคัดแยกขยะ นำขยะ กลับไปใช้

ประโยชน์ใหม่ และปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง  
3.2.2 ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยา มีระบบการจัดการขยะอย่าง ถูกวิธี 

๔. วิธีการดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 
การอบรม 
การจัดการขยะ 
สำหรับนักเรียน 
ครู บุคลากร
ภายในโรงเรียน  

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
   1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
   1.2 ประชุมเพ่ือวางแผนดำเนินงาน 
   1.3 วิเคราะห์ปัญหาที่ผ่านมาหา
แนวทางแก้ไข 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
   2.2 ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงาน 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 แบบสำรวจความพึ่งพอใจ 
   3.2 รายงานสรุปกิจกรรม 
   3.3 ประชุมสรุปผลการปฏบิัติงาน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
     นำผลการประเมินมาปรับปรุง 
ในการพัฒนาครั้งต่อไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

2564 

นายก้องภพ 
ธัญญเจริญ 
และคณะครู 
ทุกท่าน 

กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมคัดแยก
ขยะ/ลดขยะ
อินทรีย์ 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
   1.1 แต่งตัง้คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
   1.2 ประชุมเพ่ือวางแผนดำเนินงาน 
   1.3 วิเคราะห์ปัญหาที่ผ่านมาหา
แนวทางแก้ไข 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
   2.2 ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงาน 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

2564 

นายก้องภพ 
ธัญญเจริญ 
และคณะครู 
ทุกท่าน 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 แบบสำรวจความพึ่งพอใจ 
   3.2 รายงานสรุปกิจกรรม 
   3.3 ประชุมสรุปผลการปฏบิัติงาน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
     นำผลการประเมินมาปรับปรุง 
ในการพัฒนาครั้งต่อไป 

กิจกรรมที่ 3
กิจกรรม 
ธนาคารขยะ  
 
 
 
 
 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
   1.1 แต่งตัง้คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
   1.2 ประชุมเพ่ือวางแผนดำเนินงาน 
   1.3 วิเคราะห์ปัญหาที่ผ่านมาหา
แนวทางแก้ไข 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
   2.2 ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงาน 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 แบบสำรวจความพึ่งพอใจ 
   3.2 รายงานสรุปกิจกรรม 
   3.3 ประชุมสรุปผลการปฏบิัติงาน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
     นำผลการประเมินมาปรับปรุง 
ในการพัฒนาครั้งต่อไป 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

2564 

นายก้องภพ 
ธัญญเจริญ 
และคณะครู 
ทุกท่าน 
 
 

กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรม 
การประกวด
สิ่งประดิษฐ์จาก
เศษวัสดุเหลือใช้  

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
   1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
   1.2 ประชุมเพ่ือวางแผนดำเนินงาน 
   1.3 วิเคราะห์ปัญหาที่ผ่านมาหา
แนวทางแก้ไข 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
   2.2 ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงาน 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 แบบสำรวจความพึ่งพอใจ 
   3.2 รายงานสรุปกิจกรรม 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

2564 

นายก้องภพ 
ธัญญเจริญ 
และคณะครู 
ทุกท่าน 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
   3.3 ประชุมสรุปผลการปฏบิัติงาน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
     นำผลการประเมินมาปรับปรุง 
ในการพัฒนาครั้งต่อไป 

 

5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 

6. งบประมาณ จำนวน 10,000 บาท   (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว     
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 งบอ่ืนๆ (ระบุ) .................................  

7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 8.1  นายก้องภพ  ธัญญเจริญ 
9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
 9.1 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 9.2 คณะครูทุกคน 

10. วิธีการวัดผลและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
นักเรียน คณะครูและบุคลากร  
มีความพึงพอใจในบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 

แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

นักเรียน คณะครูและบุคลากร  
มีความพึงพอใจในบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมภายใน

โรงเรียนในระดับดี ร้อยละ 80 
 
11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยา มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถลด
ปริมาณขยะ คัดแยกขยะ และนำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ 

11.2 นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยา สามารถจัดการคัดแยกขยะได้อย่างถูก
วิธี 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
         1. งบประมาณที่ตั้งไว้อาจไม่ค่อยเพียงพอ  
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         2. การดำเนินการแยกขยะบางประเภทอาจเกิดอันตราย เช่น ขยะพิษ กำจัดได้ยาก   
ต้องมีการส่งต่อไปยังหน่วยคัดแยกและทำลายต่อไป  
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
                 1. อาจต้องหางบประมาณในส่วนอื่น ๆ มาเพ่ิมเติม 
         2. เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เกี่ยวกับขยะที่เป็นพิษ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อ
นักเรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนบ่อกรุวิทยา  
 

 ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ  
                         (นายก้องภพ ธัญญเจริญ) 
                                                         ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 

 
  

ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ) 
               หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
ลงชื่อ                 ผู้ตรวจโครงการ 
       (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
           หวัหน้างานนโยบายและแผน  

 
 

ลงชื่อ                     ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 

 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 งบอ่ืนๆ (เงินบริจาคจากผู้ปกครองและผู้มีจิตศรัทธา) 

รวมทั้งสิ้นจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  ทุกรายการถัวจ่าย  
 

ที ่ รายการ จำนวน  
(หน่วย) 

หน่วยละ  
(บาท) 

เป็นเงิน  
(บาท) 

 กิจกรรมที่ 1 
การอบรมการจัดการขยะ สำหรับนักเรียน  
ครู บุคลากรภายในโรงเรียน 

   

1 วัสดุและอุปกรณ์   500 
2 อาหารว่างและอาหารกลางวัน 430 20 8,600 
 กิจกรรมที่ 2 

กิจกรรมคัดแยกขยะ/ลดขยะอินทรีย์ 
  - 

 กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมธนาคารขยะ  

  - 

 กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ 

   

3 วัสดุและอุปกรณ์   900 
                                รวม 10,000 

รวมทั้งสิ้น 10,000 (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการ

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 


