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แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 256๕ 

คำนำ 
 

กกกกกกกกแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 นี้จัดทำขึ้นเพ่ือตอบสนองการปฏิรูปการเรียนรู้
และนโยบายของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนนโยบายของคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นการนำแผน
กลยุทธ์ มาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา เพ่ือนำมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา ตามนโยบายการศึกษาของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2565 ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์ 6 ดังนี้ กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังและ
สร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ที่ 2 เร่งพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและให้ผู้เรียนพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสู่สากล กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนด้าน
ความสุข สุนทรียภาพด้านศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬาและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาบุคลากร
และนักเรียนให้รักการเรียนรู้ รักองค์กร และร่วมพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ 
5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีระเบียบ มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน กลยุทธ์ที ่ 6 สร้าง
เครือข่ายการศึกษาให้เข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   
 งานนโยบายและแผน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา 2565 ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่าย/งานต่างๆของโรงเรียนบ่อกรุวิทยา
ให้ดำเนินการตามแนวนโยบายของการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการต่อไปและขอขอบพระคุณ
ทุกฝ่ายที่ช่วยเหลือดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
        ลงชื่อ            
        (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์)   
                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา  
 
ความเห็นของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
  ลงชื่อ 

     (นายศักดิ์ชัย  จันทร์ใหม่มูล) 
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
   นายกเทศมนตรีตำบลบ่อกรุ 
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ส่วนที ่1 
ข้อมูลทั่วไป 

 
ประวัติโรงเรียน  

โรงเรียนบ่อกรุวิทยาเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา ให้การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ   
เปิดสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้ตั ้งขึ ้นเมื ่อวันที ่ 20 มิ ถุ น า ยน  2519        
บนเนื ้ อที ่  35 ไ ร่2 งาน  72 ตารางวา  ตั้งอยู่เลขที่ 234/3 หมู่ที ่ 1 ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบาง       
นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ริเริ่มและมีบทบาทในการก่อตั้งคือ นายประเสริฐ สรรพสุข ครูใหญ่โรงเรียน   
วัดบ่อกรุ นายเกษม ทองคำใส ศึกษาธิการอำเภอเดิมบางนางบวช ผู้ใหญ่จำปี กาฬนภาพันธุ์ ผู้นำชุมชน   
ในขณะนั้น พร้อมด้วยกำนันผู ้ใหญ่บ้านและประชาชน ได้ขอตั ้งโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้เงินบำรุง
การศึกษาท้องถิ่น สร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบ 006 จำนวน 1 หลัง 
  ปี พ.ศ. 2519 – 2520  นายสง่า พวงมาลี   ตำแหน่งครูใหญ่   
  ปี พ.ศ. 2521 – 2535  นายศักดา วังทอง   ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
  ปี พ.ศ. 2536 – 2537  นายยุทธ แสงทองดี   ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  
  ปี พ.ศ. 2538 – 2541  นายสุริยะ หาญทนงค์   ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน (เกษียณอายุราชการ)  
  ปี พ.ศ. 2541     นายหลวง บุญชูตระกูล  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  
  ปี พ.ศ. 2541 – 2553  นายวิรัช สุเมธาพันธุ์   ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน (เกษียณอายุราชการ) 
  ปี พ.ศ. 2554 – 2555  นายบุญช่วย อ้นสืบสาย ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  
  ปี พ.ศ. 2555 – 2557  นายประดิษฐ์ พลายโถ  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  
  ปี พ.ศ. 2557 – 2560 นางจันทร์อุไร นิ่มเป๋า   ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน (เกษียณอายุราชการ) 
  ปี พ.ศ. 2560 – 2563 นายสุขวิทย์  ปู้ทอง    ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
  ปี พ.ศ. 2563 – ปีปัจจุบัน นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
ที่ตั้งและขนาดของโรงเรียน 
 ที่ตั้งของโรงเรียนบ่อกรุวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 234/3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนาง
บวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120 โทรศัพท์/โทรสาร (035) 575191 เป็นโรงเรียนประจำตำบลขนาดเล็ก 
ส ังก ัดสำนักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน กระทรวงศ ึกษาธ ิการ เว ็บไซต ์โรงเร ียน 
http://www.borkruwittaya.ac.th, http://www.borkruwittayalms.com 
 
สภาพชุมชน 
 โรงเรียนบ่อกรุวิทยาตั ้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ่อกรุ ซึ ่งมีพื ้นที ่บริการคือ ตำบลบ่อกรุ     
ตำบลหนองกระทุ่ม ตำบลป่าสะแก และตำบลหัวนา ซึ่งเป็นชุมชนขนาดเล็ก ประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพ
เกษตรกรรม เช่น ทำไร่อ้อย ทำนา พนักงานโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์ โรงงานน้ำตาลมิตรผล โรงงาน        
ผลิตแอลกอฮอล์ และโรงงานผลิดตไฟฟ้า เป็นต้น การทอผ้าเป็นอาชีพเสริมซึ ่งเป็นการอนุร ักษ์
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ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของชนพ้ืนบ้านซึ่งนับวันจะเหลือน้อยลงทุกที นอกจากนั้นยังมีอาชีพรับจ้างทั่วไป โดย
เฉลี่ยประชากรยังมีรายได้อยู่ในเกณฑ์ข้ันต่ำ  

  ในด้านสาธารณูปโภค มีระบบสาธารณูปโภคเช่น ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อกรุ ถนนลาดยางสายท่าช้าง – ด่านช้าง ผ่านหน้าโรงเรียนและชุมชน นักเรียนเดินทางมา
โรงเรียนโดยรถโดยสารประจำทาง รถรับ-ส่งประจำ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน และมีบางส่วนที่เดินเท้า      
การเดินทางมาเรียนไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควร ถนนเป็นทางลูกรัง ในฤดูฝนนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนลำบากมาก
และบางครั้งเกิดน้ำท่วมทำให้ไม่สามารถเดินทางมาโรงเรียนได้ บางหมู่บ้านไม่มีรถรับ-ส่งนักเรียนทำให้
นักเรียนไม่สามารถเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนบ่อกรุวิทยาได้ นักเรียนเหล่านั้นจึงไปเรียนต่อที่โรงเรียน     
อื่น ๆ เช่น โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
และยังมีโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ จังหวัดชัยนาท เป็นต้น ชีวิตของคนในชุมชน ยังเป็นสังคม
ชนบทมีการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย มีความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีประเพณียกธงในวัน
สงกรานต์ ซึ่งจัดว่าเป็นประเพณีอันเก่าแก่ของชนพ้ืนบ้านดั้งเดิม เนื่องจากเป็นคนไทยเชื้อสายลาวซี-ลาวครั่ง 
ซึ่งสมควรแก่การอนุรักษ์ไว้คู่ชุมชนชาวบ่อกรุสืบต่อไป 

สภาพปัจจุบัน 
 ปัจจุบัน ปีการศึกษา256๒ ได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาชั้น
ปีที่ 1 - 3) ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1-3 ห้องเรียนทั้งหมด จำนวน 12 ห้องเรียน นักเรียนรวมทั้งสิ้น จำนวน 4๒๐ คน แบ่งเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ๒๐๓ คน จำนวน 6 ห้องเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๘๔ คน 
จำนวน 3 ห้องเรียน และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1-3 จำนวน ๑๓๓ คน จำนวน 3 ห้องเรียน คณะ
ครู จำนวน 23 คน ผู้บริหาร จำนวน 2 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 2 คน ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ 
จำนวน 1 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน ๑ คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 คน  
ข้อมูลด้านอาคารสถานที ่ดังนี้  
 1.อาคารเรียนแบบ๓๒๔ล/๒๗ จำนวน ๒๔ ห้องเรียน ๑ หลัง  
 2.อาคารเรียนแบบ ๐๐๖ ชั่วคราว จำนวน ๓ ห้อง ๑ หลัง 
 3)อาคารหอประชุมแบบ๑๐๐/๒๗ จำนวน ๑ หลัง  
 4.อาคารโรงอาหาร ๑ หลัง  
 5.อาคารโรงฝึกงานแบบ๑๐๒/๒๗ จำนวน ๑ หลัง  
 6.ห้องส้วมนักเรียนแบบห้องน้ำ ๘ ที่นั่ง จำนวน ๑ หลัง 
 7.ห้องส้วมนักเรียนแบบห้องน้ำ ๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ หลัง  
 8.ห้องส้วมนักเรียนแบบห้องน้ำ ๖ ที่นั่ง จำนวน ๑ หลัง  
 9.ห้องส้วมนักเรียนแบบห้องน้ำ ๖ที่นั่ง จำนวน ๑ หลัง  
 10.บ้านพักครู บ้านพักผู้บริหารมาตรฐานทั่วไป จำนวน ๒ หลัง  
 11.บ้านพักครู บ้านพักผู้บริหารแบบ๒๐๒ จำนวน ๒ หลัง  
 12.บ้านพักครู บ้านพักผู้บริหารแบบ๒๐๒ก จำนวน ๑ หลัง  
 13.บ้านพักครู บ้านพักผู้บริหาร๒๐๓/๒๕๒๗ จำนวน ๒ หลัง  
 14.บ้านพักภารโรง จำนวน ๑ หลัง  
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 15.หอพักนักเรียนแบบบ้านพัก ๘ คน จำนวน ๔ หลัง  
 16.สนามฟุตบอล จำนวน ๑ สนาม  
 17.สนามบาสเก็ตบอล จำนวน ๒ สนาม  
 18.สนามฟุตซอล จำนวน ๑ สนาม  
 19.สนามตะกร้อ จำนวน ๑ สนาม  
 20.สนามเปตอง จำนวน ๒ สนาม  
 21.อาคารโรงน้ำดื่ม จำนวน 1 หลัง  
 ๒๒.อาคารเรือนปกครอง จำนวน ๑ หลัง 
 ๒๓.อาคาร USO NET จำนวน ๑ หลัง 

สภาพปัญหา และความต้องการ 
1. ปัญหาด้านขาดแคลนครูผู้สอนในบางสาขาวิชา เช่น วิชาภาษาไทย จำนวน 1 คน 

และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน ในเบื้องต้นทางโรงเรียนได้แก้ไข
ปัญหาคือ จ้างครูอัตราจ้างมาสอนในรายวิชาดังกล่าว แต่ทางแก้ไขปัญหาอย่างถาวรคือต้องได้รับอัตรากำลัง
ครูมาสอนในรายวิชาที่ขาดแคลน  

2. ปัญหาด้านการเดินทางมาเรียนของนักเรียน เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่มีบ้านพัก
อาศัยอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนมาก การเดินทางมาโรงเรียนจึงต้องเดินทางมาโดยรถรับ -ส่งนักเรียน และ
บางครั้งเกิดปัญหาต่างๆ ขึ้น เช่น นักเรียนบางคนขึ้นรถ-รับส่งไม่ทัน ส่งผลให้ต้องขาดเรียน หรือบางครั้งรถ
รับ-ส่งนักเรียนก็นำนักเรียนมาถึงโรงเรียนไม่ทันเวลาเข้าเรียน และการเดินทางกลับจากโรงเรียนไปบ้านก็
ต้องขึ้นรถรับ-ส่งนักเรียน ให้ทันเวลาที่รถจะออกจากโรงเรียน หากนักเรียนมีกิจกรรมที่ต้องทำที่โรงเรียน
ในช่วงเย็น ก็จะเดินทางกลับบ้านไม่ค่อยสะดวก ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของนักเรียนได้ โรงเรียนได้
ดำเนินการแก้ไขโดยการจัดรถรับ-ส่งให้มีความปลอดภัยให้กับนักเรียน 

3. ปัญหาเรื่องผู ้ปกครองไม่นิยมส่งบุตรหลานของตนเองมาเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก 
เนื่องจากผู้ปกครองอาจมีความเชื่อว่าโรงเรียนขนาดใหญ่มีความพร้อมในเรื่องของครูผู้สอน บุคลากรและสื่อ
การสอนต่างๆ ซึ่งจะสามารถให้ความรู้บุตรหลานของตนเองได้มากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบกับการ
เดินทางไปโรงเรียนดังกล่าวมีความสะดวกเนื่องจากมีรถรับ-ส่งนักเรียนถึงหน้าบ้าน ดังนั้นโรงเรียนขนาดเล็ก
จึงมีนักเรียนมาเรียนไม่มากนัก แต่ผู้ปกครองที่มีฐานะไม่ค่อยดี หรือไม่ค่อยมีทางเลือกจึงได้ส่งบุตรลานของ
ตนเองมาเรียนที่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่ก็จะมีผู้ปกครองบางส่วนที่มีค่านิยมว่าโรงเรียนใกล้บ้านที่มีขนาดเล็ก
น่าจะดูแลบุตรหลานของตนเองได้ดีกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่จึงได้ส่งบุตรหลานของตนเองมาเรียนโ รงเรียน
ขนาดเล็ก  

4. ปัญหาเรื่องขาดงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียน เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กได้
งบประมาณเงินรายหัวของนักเรียนจาก สพฐ. ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาโรงเรียนและนักเรียน ทางโรงเรียน
หาวิธีการที่จะยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยได้ระดมทรัพยากรจากผู้ปกครอง
เพ่ือจ้างครูชาวต่างประเทศมาสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน แต่ก็เกิดปัญหา
ขึ้นคือผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ผู้ปกครองบางรายไม่สามารถจ่ายเงินดังกล่าวได้ ทางโรงเรียนได้
แก้ปัญหาคือได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเหล่านั้น โดยผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือกับทาง
โรงเรียนเป็นอย่างดี  
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ข้อมูลบุคลากร 
 ตารางแสองจำนวนบุคลากร 

ที ่ ชื่อ-สกุล ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง/วิทย
ฐานะ 

1 นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์ ปริญญาโท ศษ.ม. ชำนาญการพิเศษ 
(คศ.3) 

2 นางสาวฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร ปริญญาโท ค.ม. ชำนาญการ (คศ.2) 
 

3 นายปกรณ์สิทธิ์ อุ่นทรัพย์ ปริญญาโท ค.ม. ชำนาญการพิเศษ 
(คศ.3) 

4 นายมนัส  อ่อนสำลี ปริญญาตรี คบ. ชำนาญการพิเศษ 
(คศ.3) 

5 นายณัชพล กาฬภักดี ปริญญาเอก ปร.ด. ชำนาญการพิเศษ 
(คศ.3) 

6 นางสาว นันทิยา เอกคณาปราชญ์ ปริญญาโท ศษ.ม. ชำนาญการ (คศ.2) 
 

7 นางสาว ปนดา  เพ็งรักษ์ ปริญญาโท วท.ม ชำนาญการ (คศ.2) 
 

8 นางษิชณาก์ สว่างพ้ืน ปริญญาโท คม.บ ชำนาญการพิเศษ 
(คศ.3) 

9 นางสมหมาย  ศรีสุข ปริญญาตรี คบ. ชำนาญการพิเศษ 
(คศ.3) 

10 นางสาว ศศิร์ภร เกาะแก้ว ปริญญาโท ศศ.ม ชำนาญการพิเศษ 
(คศ.3) 

11 นายก้องภพ ธัญญเจริญ ปริญญาตรี ศษ.บ. ชำนาญการ (คศ.2) 
 

12 นางสาว เบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ ปริญญาโท ค.ม. ชำนาญการ (คศ.2) 
 

13 ว่าที่ร้อยตรีหญิง เรือนขวัญ  พล
ฤทธิ์ 

ปริญญาโท คศ.ม. ครู (คศ.1) 
 

14 นายเอกราช พาชัย ปริญญาตรี ค.บ. ครู (คศ.1) 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง/วิทย
ฐานะ 

 
15 นายจักรพันธุ์  จิตรเพ็ชร์ ปริญญาตรี ค.บ. ครู (คศ.1) 

 
16 นางสาวอรอุมา นิ่งกลาง ปริญญาตรี วท.บ. ครู (คศ.1) 

 
17 นางธัญญาเรศ จุลปานนท์ ปริญญาตรี ศษ.บ. ครู (คศ.1) 

 
18 นายชัยวัฒน์ ภูผา ปริญญาตรี คบ. ครู (คศ.1) 

 
19 ว่าที่ร้อยตรีหญิง บุษปศร  กาฬ

ภักด ี
ปริญญาโท ศษ ชำนาญการ (คศ.2) 

 
20 ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา ณ พัทลุง ปริญญาตรี ศศ.บ. ครู (คศ.1) 

 
21 นางสาว ณัฐธิดา สัญชานันท์ ปริญญาตรี ค.บ. ครู (คศ.1) 

 
22 นางสาว มนัสนันท์  บุญเกิด ปริญญาโท ศษ.บ ครู (คศ.1) 

 
23 นายวิทยา แก้วเปี่ยม ปริญญาโท ศษ.ม. ครู (คศ.1) 

 
24 นายกัณฐภษ พาทยโฆษิต ปริญญาตรี ค.บ. ครู (คศ.1) 
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โครงสร้างการบริหารงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์ 
ผู้อำนวยการ 

นางสาวฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร 
รองผู้อำนวยการ 

น.ส.เบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

นายณัชพล กาฬภกัด ี
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

นายชัยวัฒน์ ภูผา 
หัวหน้ากลุ่มบริหาร

งบประมาณ 

นายก้องภพ ธัญญเจริญ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล 

 

ครูและบุคลากร 
- งานสารบรรณและสำนักงาน 
- งานควบคุมภายใน 
- งานอาคารสถานท่ี 
- งานเวรยามและความ

ปลอดภัย 
- งานสิ่งแวดล้อม 
- งานโสตและประชาสมัพันธ์ 
- งานอนามัยและงานประกัน

อุบัติเหตุ 
- งานโภชนาการและสวัสดิการ

ร้านค้า 
- งานยานพาหนะ 
- งานคณะกรรมการ

สถานศึกษา 
- งานชุมชนสัมพันธ์ 
- งานธนาคารโรงเรียน 
- งานจัดทำน้ำดื่ม 
- งานนักการภารโรง 

ครูและบุคลากร 
- งานสำนักงานบริหาร
วิชาการ 
- งานวัดผลประเมินผลและ

เทียบโอนผลการเรียน 
- งานทะเบียน –วัดผล 
- งานพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 
- งานพัฒนากระบวนการ

เรียนรู ้
- งานกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
- งานจัดตารางการจัดการ

เรียนรู ้
- งานวิจัยเพื่อพัฒนา

การศึกษา 
- งานพัฒนานวัฒนธรรม 

และเทคโนโลย ี
- งานห้องสมุด 
- งานแนะแนวการศึกษา 
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
- กิจกรรมลูกเสือ 
- กิจกรรมรักษา

ดินแดน 
- กิจกรรมชุมชน 

- งานเทคโนโลยีและ 
   สารสนเทศ 
- งานประกันคุณภาพ

  ครูและบุคลากร 
- งานสำนักงานบุคคล 
- งานวางแผนอัตรากำลังและ

กำหนดตำแหน่ง 
- การวิเคราะห์และ

วางแผนอัตรากำลังคน 
- การกำหนดตำแหน่ง 
- การขอเลื่อนตำแหน่ง

บุคลากรทางการศึกษา
และวิทยฐานะ
ข้าราชการ 

- งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
- ดำเนินการสรรหาบุคลากร 
- การจ้างลูกประจำและ

ลูกจ้างช่ัวคราว 
- การแต่งตั้งย้ายโอน 
- การบรรจุกลับเขา้รับ

ราชการ 
- รักษาราชการแทน 

- งานการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ 

- การพัฒนาข้าราชการคร ู
-การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
-การเพิ่มค่าจ้าง 
-เกี่ยวกับบัญชีถือจ่าเงินเดือน 
-เงินวิทยฐานะและ

ค่าตอบแทน 
-งานทะเบียนประวัต ิ
- งาน

เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์

ครูและบุคลากร 
- งานสำนักงาน

งบประมาณ 
- งานบริหารการเงิน 
- งานการบัญช ี
- งานบริหารพัสดุและ

สินทรัพย ์
- งานระดมทรัพยากร 
- งานสวัสดิการเงินกู ้
-  งานแผนและนโยบาย 
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ข้อมูลนักเรียน  
 ตารางแสดงจำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา2565 

ที ่ ระดับชั้น รวม จำนวนห้อง 
1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 67 2 
2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 65 2 
3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 71 2 
4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 27 1 
5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 26 1 
6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 27 1 
7 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 45 1 
8 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 45 1 
9 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 44 1 

 รวม 417 12 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนา 

 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  
 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 เพื่อใช้
เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวสำหรับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับ การศึกษาของประเทศ ได้นำไปใช้เป็นกรอบ
และแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิ ต โดย 
จุดมุ่งหมายที่สำคัญ ของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและ
การศึกษาเพื่อการมีงานทำและสร้างงานได้ ภายใต้บริบท เศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศและของโลกที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ ก้าว
ข้ามกับ ดักประเทศที่มีรายไดป้านกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเปา หมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ 
ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา 
(Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบ โจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปี
ข้างหน้า ดังนี้ วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวีตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่าง
เป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลง ของโลกศตวรรษที่ 21 มี
วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
 2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง กับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  
 3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแหง่การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง  
 ยุทธศาสตร์  
 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
 2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ  
 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้  
 4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
 5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
รวม 7 ด้าน คือ  

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย  
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย  
4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล  
7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 

 
กลยุทธ์คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 2565  
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 
จุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จุดเน้นที่ 1 เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-

19 โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสถานศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning 
Loss Recovery) ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 

จุดเน้นที่ 2 เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียนด้วยระบบมาตรฐาน 
ความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 

จุดเน้นที่ 3       ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าถึงโอกาส 
ทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นเด็ก 
ออกกลางคันและเด็กพิการ ที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการ ให้กลับเข้าสู่ระบบ 
การศึกษา  

จุดเน้นที่ 4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะ และการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมทั้งจัด 
กระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัย
ของผู้เรียน 

จุดเน้นที่ 5 จัดการอบรมครูโดยให้พื้นที่เป็นฐานควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้าง 
วินัยด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 

จุดเน้นที่ 6       ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมี 
ปฏิสัมพันธ์ กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active 
Learning) มีการวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for 
learning) เพ่ือให้เกิดสมรรถนะกับผู้เรียนทุกระดับ 
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จุดเน้นที่ 7 ยกระดับคุณภาพนักเรียนประจำพักนอน สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สูง ห่างไกลและถิ่น
ทุรกันดาร 

จุดเน้นที่ 8 มุ่นเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
จุดเน้นที่ 9 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยการกระจายอำนาจและใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อ 

สร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลัก 
ธรรมาภิบาลให้กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

 
กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี พ.ศ. 2565   
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 
วิสัยทัศน์โรงเรียน (Vission) 

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษา พัฒนาคุณธรรม ผู้นำเทคโนโลยี บนวิถีความ
เป็นไทย กา้วไกลสู่สากล  
พันธกิจโรงเรียน (Mission) 

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และ
ความ 
 เป็นไทย 

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  
3. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเพ่ิมขึ้น และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอ ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

และ 
 เท่าเทียม 

5. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มืออาชีพมีคุณธรรม จริยธรรมเป็น 
 แบบอย่างที่ดี 

6. สนับสนุนการจัดทำสื่อ นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี และวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
และ 
 พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

7. ทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และสร้างเครือข่ายทางการศึกษากับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือระดม 
 ทรัพยากรทางการศึกษาและพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง 

8. ส่งเสริมการตัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยึดหลักปรัชญาของ 
 เศรษฐกิจพอเพียง ตามวิถีถ่ินสุพรรณ  

9. พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล 
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เป้าประสงค์โรงเรียน (Goal) 
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นพลเมืองที่ดี ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความเป็นไทย มีสุขภาวะที่ดีและมี
ภูมิคุ้มกันภัยทุกรูปแบบ 

2. ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น  

3. ผู้เรียนเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมและอาชีพท้องถิ่น ร่วมกันอนุรักษ์ 
และสืบทอด 

4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขีดความสามารถสูง มุ่งมั่น เป็นมืออาชีพ ปรับตัวได้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงและยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี  

5. ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม ได้รับการดูแลช่วยเหลือให้สามารถ
เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข  

6. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยึด 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

7. สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่ทันสมัย และมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
8. สถานศึกษามีเครือข่ายการศึกษาที่เข้มแข็ง ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
กลยุทธ์โรงเรียน (Strategies)  
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์ที่ 2  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาบุคลากรและนักเรียนให้รักการเรียนรู้ รักองค์กร และร่วมพัฒนาองค์กรให้ 
  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 4  ปลูกฝังและสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 

จริยธรรม  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาผู้เรียนด้านความสุข สุนทรียภาพด้านศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬาและ  
  วัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมและอาชีพท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 7  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 8  สร้างเครือข่ายการศึกษาให้เข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   
 
อัตลักษณ์   
ยิ้มง่าย ไหว้สวย ช่วยเหลือ  
 
เอกลักษณ์  
เรียนดี    กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
   ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย  
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด 
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ส่วนที่ 3  
กรอบกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการ 

 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

โครงการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนศิลปะ 

               
7,000.00  

นายกัณฑภษ พาทยโฆษิต 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

               
6,500.00  

นางสุนันทา พันธุมิตร 

โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี บ่อกรุ หญ้าไซ              
12,000.00  

นายก้องภพ ธัญญเจริญ 

โครงการเยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด                
8,000.00  

นายวิทยา แก้วเปี่ยม 

โครงการพัฒนางานพยาบาลและส่งเสริม
สุขภาพ 

               
5,000.00  

นายวิทยา แก้วเปี่ยม 

โครงการประกันอุบัติเหตุ              
57,200.00  

นางสาววรรัตน์ ภูผา 

โครงการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่            
211,500.00  

นายมนัส อ่อนสำลี 

โครงการงานเชื้อเพลิงและยานพาหนะ (กลาง)            
240,000.00  

นายมนัส อ่อนสำลี 

โครงการงานโภชนาการและสวัสดิการร้านค้า                          -    นางสุนันทา พันธุมิตร 

โครงการปรับปรุงหอประชุม               
75,000.00  

นายมนัส อ่อนสำลี 

โครงการห้องเรียนน่าอยู่ เพ่ือหนู บ.ว.             
400,000.00  

นายมนัส อ่อนสำลี 

โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอ้ีสำหรับห้องเรียนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-
Classroom) 

             
32,800.00  

นานมนัส อ่อนสำลี 

 
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

โครงการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
โครงการแนะแนวอาชีพเพ่ือการศึกษาต่อ           30,000.00  นายเอกราช พาชัย 
นิเทศภายใน 3,000.00  นางสาวนันทิยา เอกคณาปราชญ์ 
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โครงการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาสื่อ
ด้วย Canva อย่างสร้างสรรค์สำหรับครูยุค
ดิจิทัล” 

           3,600.00  นางธัญญาเรศ จุลปานนท์ 

โครงการสายใยรักบ้านโรงเรียน          28,000.00  ว่าท่ีร.ต.หญิงเรือนขวัญ พลฤทธิ ์

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดทำสื่อ/ประดิษฐ์ชิ้นงาน ประกอบการ
เรียน  

       136,289.00  นายเอกราช พาชัย 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

          7,000.00  นางสาวนันทิยา  
เอกคณาปราชญ์ 

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

          7,000.00  ว่าท่ีร.ต.หญิงบุษปศร กาฬภักด ี

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

         29,000.00  นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ 

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมฯ 

          6,500.00  นายชัยวัฒน์ ภูผา 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษา
และพลศึกษา  

          5,000.00  นายก้องภพ ธัญญเจริญ 

โครงการพัฒนาหลักสูตรดนตรีท้องถิ่นโรงเรียน
บ่อกรุวิทยา 

          2,500.00  นายกัณฑภษ พาทยโฆษิต 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

           7,000.00  นางสมหมาย ศรีสุข 

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน          10,000.00  นายเอกราช พาชัย 
การเสริมสร้างทักษะทางด้านกีฬา           23,100.00  นายก้องภพ ธัญญเจริญ 
โครงการเยาวชนฝึกอาชีพก้าวไกล ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยยั่งยืน 

        40,000.00  นางธัญญาเรศ จุลปานนท์ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการสะ
เต็มศึกษา วิทย์ คณิต 

        45,000.00  นายเอกราช พาชัย 

โครงการส่งเสริมและะพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

       19,000.00  นางสมหมาย ศรีสุข 

โครงการค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพเยาวชนด้าน
ภาษาไทย 

        19,000.00  นางสาวนันทิยา เอกคณาปราชญ์ 

พัฒนาคุณภาพงานแนะเเนวเพ่ือการศึกษา           6,400.00  นางสาวนันทิยา เอกคณาปราชญ์ 

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ           4,500.00  นายชัยวัฒน์ ภูผา 
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โครงการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

          3,900.00  ว่าท่ีร.ต.หญิงเรือนขวัญ พลฤทธิ ์

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคล
กร 

        56,480.00  นางสาวณัฐธิดา สัญชานันท์ 

โครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจอุบัติภัยบนท้อง
ถนน 

           7,000.00  นายศิวกานต์ ทองไพรวรรณ 

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ 

          3,600.00  นางสาวณัฐธิดา สัญชานันท์ 

โครงการปรับปรุงพัฒนางานโสตทัศนศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ 

        40,650.00  นายกัณฑภษ พาทยโฆษิต 

โครงการซ่อมบำรุงยานพาหนะรถโรงเรียน          40,000.00  นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ 

โครงการงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและความปลอดภัยในสถานศึกษา  

          4,500.00  นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ 

โครงการงานควบคุมภายใน - นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ 

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา 2565 

- นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ 

โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  - นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ 

 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาบุคลากรและนักเรียนให้รักการเรียนรู้ รักองค์กร และร่วมพัฒนาองค์กรให้
  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

โครงการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
ประกันคุณภาพ - ว่าท่ีร.ต.หญิงบุษปศร กาฬภักด ี

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรปวช. 

           7,000.00  นางธัญญาเรศ จุลปานนท์ 

ทัศนศึกษา           50,000.00  นายจักรพันธุ์ จิตรเพ็ชร์ 
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - นายจักรพันธุ์ จิตรเพ็ชร์ 
โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล            7,000.00  นางสาวอรอุมา นิ่งกลาง 
โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 

         12,000.00  นายจักรพันธุ์ จิตรเพ็ชร์ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

           5,000.00  นายจักรพันธุ์ จิตรเพ็ชร์ 
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โครงการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ            

601,500.00  
นางสาวณัฐธิดา สัญชานันท์ 

โครงการแนะแนวอาชีพเพ่ือการศึกษาต่อ           30,000.00  นายเอกราช พาชัย 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาสื่อ
ด้วย Canva อย่างสร้างสรรค์สำหรับครูยุค
ดิจิทัล” 

           3,600.00  นางธัญญาเรศ จุลปานนท์ 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดทำสื่อ/ประดิษฐ์ชิ้นงาน ประกอบการ
เรียน  

       136,289.00  นายเอกราช พาชัย 

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

        29,000.00  นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ 

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมฯ 

          6,500.00  นายชัยวัฒน์ ภูผา 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษา
และพลศึกษา  

          5,000.00  นายก้องภพ ธัญญเจริญ 

โครงการพัฒนาหลักสูตรดนตรีท้องถิ่นโรงเรียน
บ่อกรุวิทยา 

          2,500.00  นายกัณฑภษ พาทยโฆษิต 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

          7,000.00  นางสมหมาย ศรีสุข 

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน         10,000.00  นายเอกราช พาชัย 
การเสริมสร้างทักษะทางด้านกีฬา           23,100.00  นายก้องภพ ธัญญเจริญ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการสะ
เต็มศึกษา วิทย์ คณิต 

        45,000.00  นายเอกราช พาชัย 

พัฒนาคุณภาพงานแนะเเนวเพ่ือการศึกษา           6,400.00  นางสาวนันทิยา เอกคณาปราชญ์ 

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ           4,500.00  นายชัยวัฒน์ ภูผา 
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

        56,480.00  นางสาวณัฐธิดา สัญชานันท์ 

โครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจอุบัติภัยบนท้อง
ถนน 

           7,000.00  นายศิวกานต์ ทองไพรวรรณ 

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ 

           3,600.00  นางสาวณัฐธิดา สัญชานันท์ 
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กลยุทธ์ที่ 4  ปลูกฝังและสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
 โครงการธนาคารโรงเรียน  - ว่าท่ีร.ต.หญิงเรือนขวัญ พลฤทธิ์  

 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนวัยใส 
หัวใจไฝ่ธรรม  

         40,000.00   นายชัยวัฒน์ ภูผา  

 ห้องสมุดมีชีวิต            9,400.00   นางสาวนันทิยา เอกคณาปราชญ์  

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนศิลปะ  

           7,000.00   นายกัณฑภษ พาทยโฆษิต  

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  

          6,500.00   นางสุนันทา พันธุมิตร  

โครงการสายใยรักบ้านโรงเรียน          28,000.00   ว่าท่ีร.ต.หญิงเรือนขวัญ พลฤทธิ ์ 

โครงการแนะแนวอาชีพเพ่ือการศึกษาต่อ           30,000.00   นายเอกราช พาชัย  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาสื่อ
ด้วย Canva อย่างสร้างสรรค์สำหรับครูยุค
ดิจิทัล”  

          3,600.00   นางธัญญาเรศ จุลปานนท์  

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดทำสื่อ/ประดิษฐ์ชิ้นงาน ประกอบการ
เรียน   

      136,289.00   นายเอกราช พาชัย  

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

        29,000.00   นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ  

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมฯ  

          6,500.00   นายชัยวัฒน์ ภูผา  

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษา
และพลศึกษา   

          5,000.00   นายก้องภพ ธัญญเจริญ  

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน           10,000.00   นายเอกราช พาชัย  
การเสริมสร้างทักษะทางด้านกีฬา            23,100.00   นายก้องภพ ธัญญเจริญ  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการ 
สะเต็มศึกษา วิทย์ คณิต  

         45,000.00   นายเอกราช พาชัย  

พัฒนาคุณภาพงานแนะเเนวเพ่ือการศึกษา            6,400.00   นางสาวนันทิยา เอกคณาปราชญ์  

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ            4,500.00  นายชัยวัฒน์ ภูผา 
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร  

         56,480.00   นางสาวณัฐธิดา สัญชานันท์  
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โครงการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
โครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจอุบัติภัยบนท้อง
ถนน  

           7,000.00  นายศิวกานต์ ทองไพรวรรณ  

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์  

           3,600.00   นางสาวณัฐธิดา สัญชานันท์  

 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาผู้เรียนด้านความสุข สุนทรียภาพด้านศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬาและ 
  วัฒนธรรม 

โครงการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
โครงการมหกรรมวิชาการ         45,000.00  ว่าท่ีร.ต.หญิงเรือนขวัญ พลฤทธิ ์

โครงการส่งเสริมความสามารถทางด้านวิชาการ
ศิลปหัตถกรรม 

       77,000.00  ว่าท่ีร.ต.หญิงเรือนขวัญ พลฤทธิ ์

ปรับพื้นฐานนักเรียน - นายเอกราช พาชัย 
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด เยาวชนวัยใส ใส่ใจ
สุขภาพ 

        31,000.00  นายก้องภพ ธัญญเจริญ 

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียน 

         40,000.00  ว่าท่ีร.ต.หญิงเรือนขวัญ พลฤทธิ ์

โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือเรียนรู้แบบ
บูรณาการรากเหง้าของชุมชน 

         14,000.00  นายชัยวัฒน์ ภูผา 

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 

           6,500.00  นายชัยวัฒน์ ภูผา 

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ            4,500.00  นายชัยวัฒน์ ภูผา 
 
กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมและอาชีพท้องถิ่น 

โครงการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
โครงการเยาวชนฝึกอาชีพก้าวไกล ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยยั่งยืน 

         40,000.00  นางธัญญาเรศ จุลปานนท์ 

โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือเรียนรู้แบบ
บูรณาการรากเหง้าของชุมชน 

          14,000.00  นายชัยวัฒน์ ภูผา 

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ             4,500.00  นายชัยวัฒน์ ภูผา 
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กลยุทธ์ที่ 7  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

โครงการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
โครงการพัฒนาสำนักงานบุคคล            10,000.00  นางสาวณัฐธิดา สัญชานันท์ 

โครงการพัฒนาสำนักงานบริหารงานทั่วไป             3,000.00  นางสาววรรัตน์ ภูผา 

โครงการพัฒนางานสารบรรณ       50,000.00  นางสาวอารีรัตน์ รอดมาดี 

โครงการซ่อมบำรุงระบบน้ำดื่ม            10,000.00  นางธัญญาเรศ จุลปานนท์ 

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา             78,000.00  นายมนัส อ่อนสำลี 

โครงการพัฒนาสำนักงานฝ่ายบริหาร
งบประมาณ  

   15,000.00  นายชัยวัฒน์ ภูผา 

โครงการค่าสาธารณูปโภค         531,310.00  นายชัยวัฒน์ ภูผา 

 
กลยุทธ์ที่ 8  สร้างเครือข่ายการศึกษาให้เข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   

โครงการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
โครงการงานชุมชนสัมพันธ์  - นางสาววรรัตน์ ภูผา 
โครงการพัฒนางานพยาบาลและส่งเสริม
สุขภาพ 

          5,000.00  นายวิทยา แก้วเปี่ยม 

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ             4,500.00  นายชัยวัฒน์ ภูผา 
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ส่วนที่ 4  
รายละเอียดโครงการ  

1. โครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อ  
สนองยุทธ์ศาสตร์แผนการศกึษาชาติ (2560-2579) ข้อที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  

     และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ. ข้อที ่2 ข้อที่ ๓ และข้อที่ ๔  
สนองกลยุทธ์ สพฐ   ข้อที่ 3 
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ 6 
สนองกลยุทธ์ สพม สพ  ข้อที ่3    
สนองมาตรฐานของ สมศ  ข้อที ่1  
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที ่2 ข้อที่ 3 และ ข้อที่ 4   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารวิชาการ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายเอกราช  พาชัย     
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการแนะแนวอาชีพเพ่ือการศึกษาต่อ 

     ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม (   )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 
งบประมาณดำเนินการ     จำนวน 26,045 บาท   
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การให้บริการแนะแนวอย่างสมบูรณ์ นอกจากจะแนะแนวการศึกษาต่อ การให้บริการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโดยทั่วไปแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้บริการแนะแนวอาชีพและการปรับตัว
ควบคู่กัน เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักรู้ในตนเองและได้รับข้อมูลอย่างหลากหลาย นำมาประยุกต์ใช้ใน
การปรับตัวกับบุคคล สถานที่และสถานการณ์ต่าง ๆ  อันจะนำมาซึ่งความสุขในการดำรงตนในสังคม 
และมีความพร้อมในการประกอบอาชีพได้ประสบความสำเร็จในอนาคต  
 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา  ได้ผลิตนักเรียนให้จบการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะต้อง
สำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพต่อไป 

ดังนั้น โรงเรียนบ่อกรุวิทยา จึงได้จัดทำโครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อ เพื่อให้
ความรู้ในเรื่องการศึกษาต่อและการแนะแนวอาชีพของนักเรียน  
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้นักเรียนได้ข้อมูลการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. เป็นแรงจูงใจในการวางเป้าหมายทางด้านการศึกษาในอนาคต เพื่อความสำเร็จในการ
ประกอบอาชีพ 
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3. เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ส่งเสริมให้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรักความสามัคคี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓. เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 
จำนวน 119 คน ได้รับความรู้ในเรื่องการศึกษาต่อและการแนะแนวอาชีพของนักเรียน ผ่านเกณฑ์อยู่
ในระดับดี ร้อยละ 80  

- เชิงคุณภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3  
มีความรู้ในเรื่องการศึกษาต่อและการแนะแนวอาชีพของนักเรียน 
 
๔. วิธีดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  
กิจกรรมการให้
ความรู้ในเรื่อง
การศึกษาต่อและ
การสร้างให้มีอาชีพ
ของนักเรียน 
 
 

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

กุมภาพันธ์ 
2566 

 
 

มีนาคม 
2566 

 
เมษายน 
2566 

 
พฤษภาคม 

2566 

คณะครูทุกท่าน 

 

๕. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
 

๖. งบประมาณ  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จำนวน 26,045 บาท 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) 

จำนวน 26,045 บาท  (สองหมื่นหกพันสี่สิบห้าบาทถ้วน) 

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

๘. ผู้รับผิดชอบ นายเอกราช พาชัย 
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๙. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ คณะครูทุกท่าน 

๑๐. วิธีการวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 

1. ความรู้ในเรื่องการศึกษาต่อและ
การแนะแนวอาชีพของนักเรียน 

แบบสอบถาม นักเรียนมีความรู้ในเรื่องการศึกษา
ต่อและการแนะแนวอาชีพของ
นักเรียน 

 

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนได้ข้อมูลการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. นักเรียนมีแรงจูงใจในการวางเป้าหมายทางด้านการศึกษาในอนาคต เพื่อความสำเร็จใน
การประกอบอาชีพ 

3. นักเรียนมีขวัญและกำลังใจ มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ส่งเสริมให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรักความสามัคคี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
         1) การดำเนินกิจกรรมบางกิจกรรม อาจไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019   
         2) งบประมาณการจัดกิจกรรมอาจไม่ค่อยเพียงพอ 
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
                 1) อาจมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่เป็นการปฏิบัติร่วมกันที่เป็นกลุ่มใหญ่ ลดขนาด
กลุ่มให้เล็กลง หรืออาจปรับเปลี่ยนเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์  
         2) บริหารจัดการการใช้งบประมาณให้เหมาะสม หรืออาจลดกิจกรรมบางอย่างลง 
เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอในการดำเนินกิจกรรม  
 
    ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ 

   (นายเอกราช  พาชัย) 
      หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายเอกราช  พาชัย) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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ลงชื่อ   ผู้ตรวจสอบโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน  

 
 
 

ลงชื่อ   ผู้กลั่นกรองโครงการ 
                                                   (นางสาวฐวิันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย โครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อ  
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จำนวน 26,045 บาท    
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ .....................)  จำนวน …………… บาท    

รวมทั้งสิ้น จำนวน 26,045 บาท   (สองหมื่นหกพันสี่สิบห้าบาทถ้วน) 
 
รายละเอียดการใช้จ่าย ทุกรายการถัวจ่าย  

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ (บาท)  
รวม 

(บาท) 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
สาธารณู
ปโภค 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 กิจกรรม การให้ความรู้ในเรื่อง
การศึกษาต่อและการแนะแนว
อาชีพของนักเรียน 

     
 
 

 

 
 
 

 

1 ค่าเอกสารประกอบการอบรม 
ชุดละ 55 บาท จำนวน 119 
ชุด  

- - 6,545 - - 6,545 

2 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ  เหมาจ่าย 
เฉลี่ยมื้อละ 25 บาท/คน 
(นักเรียน 119 คน )  

- 5,950 - - - 5,950 

3 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ  เหมา
จ่าย เฉลี่ยมื้อละ 50 บาท/คน 
(นักเรียน 119 คน ) 

- 5,950 - - - 5,950 

4 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 ท่าน 
ชั่วโมงละ 600 บาท จำนวน 
6 ชั่วโมง/วัน รวมวันละ 
1,800 บาท 

3,600 - - - - 3,600 

5 ค่าจัดสถานที่ แบบเหมาจ่าย  - - 4,000 - - 4,000 

รวมทั้งโครงการ (บาท) 3,600 11,900 10,545 - - 26,045 
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กำหนดการโครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อ 
ณ  หอประชุม โรงเรียนบ่อกรุวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
เวลา (น.) กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

08.30 - 09.00  นักเรียนลงทะเบียน  
ณ หอประชุม โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

คณะครูทุกท่าน 

09.00 – 09.30  พิธีเปิดโครงการแนะแนวอาชีพเพ่ือการศึกษาต่อ ผอ.วรรณดน  สุขาทิพยพันธุ์ 
09.30 – 10.30 การแนะแนวเพ่ือศึกษาต่อโดยรวม วิทยากร 
10.30 – 10.45  พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 – 12.00 การแนะแนวเพ่ือศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
วิทยากร 

12.00 – 13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.30 การแนะแนวเพ่ือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
วิทยากร 

14.30 – 14.45  พักรับประทานอาหารว่าง  
14.45 – 15.20 การแนะแนวเพ่ือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
วิทยากร 

15.20 – 16.00 การแนะแนวเพ่ือการประกอบอาชีพของนักเรียน วิทยากร 
16.00 – 16.30 กิจกรรม อนาคตอยากจะเป็น/อาชีพ ที่นักเรียน

สนใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ใน
การทำงานและการประกอบอาชีพของวิทยากร 

วิทยากร 

16.30 – 16.40 พิธีปิดโครงการ ผอ.วรรณดน  สุขาทิพยพันธุ์ 
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2. โครงการงานธนาคารโรงเรียน 
สนองยุทธ์ศาสตร์แผนการศกึษาชาติ (2560-2579) ข้อที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริม 

     คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ. ข้อที ่3 
สนองกลยุทธ์ สพฐ   ข้อที่ 2 
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ 5 
สนองกลยุทธ์ สพม สพ  ข้อที ่2    
สนองมาตรฐานของ สมศ  ข้อที ่1 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที ่4   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรือนขวัญ  พลฤทธิ์    
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

      ใหม่  (    )เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     1 เมษายน 2565-31 มีนาคม 2566  
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน - บาท  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนบ่อกรุวิทยาร่วมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนาง
บวช จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดตั้งโรงเรียนธนาคารขึ้น โดยเป็นการจำลองสาขาของธนาคารไว้ใน
โรงเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นผู้ดำเนินการธนาคารด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช ที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ เพ่ือ
เสริมสร้างประสบการณ์การทำงานที่เหมือนจริง ในรูปแบบของสถาบันการเงินให้กับนักเรียน และ
พัฒนาต่อยอดให้เด็กมีนิสัยรักการออม 

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักบริหารจัดการการใช้เงิน มีทักษะและเป้าหมายที่ชัดเจนใน
การออม เห็นคุณค่าของการออม มีทักษะในการบริหารงบประมาณ รู้จักคุณค่าของเงินและสิ่งของ มี
วิธีคิดที่จะพิจารณาในการใช้เงิน รู้จักการออม รู้จักกระบวนการออมเงิน สามารถนํากระบวนการ
ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเหมาะสมกับวัย รู้จักการใช้เงินให้เป็น
ประโยชน์มากที่สุด อันจะส่งผลให้การดําเนินชีวิตในอนาคตเป็นคนที่มีคุณภาพ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการรู้จักประหยัด อดออม และสามารถดํารงชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.2 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทํางาน สามารถ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
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๓. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ   

3.1.1 ร้อยละ 100 นักเรียนโรงเรียนบ่อกรุวิทยา เข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน 
3.1.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียน โรงเรียนบ่อกรุวิทยา มีเงินออมเป็น ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ต่อ 
3.1.3 ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนมีทักษะการบริหาร การ

บริการ และการทํางานอย่างมีขั ้นตอน ได้รับประสบการณ์จากกระบวนการทํางานของธนาคาร
โรงเรียน 
3.2  เชิงคุณภาพ   

3.2.1 นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนบ่อกรุวิทยา ทุกคนมีนิสัยรักการออม ประหยัดอดออม รู้จัก
การใช้จ่ายเงิน 

3.2.2 นักเรียนทุกคนมีการวางแผนจัดการด้านการเงินและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย 

3.2.3 นักเรียนที่ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนมีทักษะการบริหาร การบริการ และการทํางาน
อย่างมีข้ันตอน ได้รับประสบการณ์จากกระบวนการทํางานของธนาคารโรงเรียน 

  
๔. วิธีดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมออมกับ
ธนาคาร 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
1.1 ประชุมวางแผน  
1.2 ขออนุมัติการดำเนิน
กิจกรรม 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การ
จัดกิจกรรม 
2.2 จัดกิจกรรมออมกับธนาคาร
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
3.1 นิเทศผลการดำเนินงานและ
ให้ข้อเสนอแนะ 

3.2 สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม
และจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 

ปีการศึกษา 
๒๕๖5 

- ว่าที่ร้อยตรีหญิง
เรือนขวัญ  พลฤทธิ์
และคณะกรรมการ 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผนเพ่ือ
ดำเนินโครงการครั้งต่อไป 

 

๕. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2565 
 
๖. งบประมาณ  จำนวน - บาท   

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

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

9.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
9.2 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

๑๐. วิธีการวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
1. ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจใน
จัดกิจกรรมธนาคารโรงเรียน 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

- นักเรียนมีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90  

 

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัด อดออม รู้จักการใช้จ่ายเงิน 
11.2 นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจําเป็น 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    - 
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    ลงชื่อ                   ผู้เสนอโครงการ 

(ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรือนขวัญ พลฤทธิ์) 
                                                 คร ู
. 
 

ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นายเอกราช พาชัย) 

         หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 

ลงชื่อ   ผู้ตรวจโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
หัวหน้างานแผนงานและนโยบาย 
 

 
      ลงชื่อ   ผู้กลั่นกรองโครงการ 
                                                      (นางสาวฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวรรณดน  สุขาทิพยพันธุ์) 

   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการธนาคารโรงเรียน 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน …………… บาท    
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จำนวน …………… บาท    
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................)  จำนวน …………… บาท    

รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท   
 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกรายการถัวจ่าย  
 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้จ่าย จำนวน ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 

-กิจกรรมออมกับ
ธนาคาร 

วัสดุและอุปกรณ์ในสำนักงาน
ธนาคาร - - - 

รวม  - 
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3. โครงการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรู้ 
สอดคล้องกับนโยบาย ศธ.  นโยบายที่ 2 
สอดคล้องกับจุดเน้น สพฐ. จุดเน้นที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1,2  จดุเน้นที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1  
สอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียนมาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.2  มาตรฐานที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 1-3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2  
สนองนโยบายขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษา  ด้านที่ 2 องค์ประกอบที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 
2.1 
ตรงกับข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสาม ข้อที่ 2      
ฝ่ายที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานนิเทศภายใน 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม   ต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการ.................................. 
         ใหม่ เพื่อ.... ()เพ่ือส่งเสริม () เพ่ือพัฒนา (  ) เพื่อแก้ไข
ปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน  1 เมษายน 2565-31 มีนาคม 2566 
งบประมาณดำเนินการ  -  
............. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพของผู้เรียน จึงควรมีการ
นิเทศ กำกับ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือนิเทศ กำกับ ติดตามด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  ร้อยละ 100 ครูผู้สอนได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม ด้านการจัดการเรียน
การสอน  

3.2 เชิงคุณภาพ ครูผู้สอนได้นำคำแนะนำไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 
สนองนโยบายขับเคลื ่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษา โดยใช้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษา “3 ห่วง 2 เงื่อนไข” ดังนี้ 
 - พอประมาณ  การรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุด 
 - มีเหตุผล  ยอมรับผลการประเมินและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข 
 - ภูมิคุ้มกัน การเตรียมตัวพร้อมในการพัฒนาตนเอง 
 - เงื่อนไขความรู้ มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ อย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จำนำ
ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและระมัดระวังในข้ันตอนปฏิบัติ  
 - เงื ่อนไขคุณธรรม มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน  
มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต 
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4. วิธีการดำเนินโครงการ 
 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินและ
ดำเนินการนิเทศน์ 
กำกับ ติดตาม   
การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอน 
และสรุปผลการนิเทศ
ภายใน  

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อ
กำกับ ติดตาม การพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
วางแผน จัดปฏิทินวันออก
นิเทศ กำกับ ติดตาม ครูผู้สอน
ตามปฏิทินที่กำหนดไว้  
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
ติดตามผลการนิเทศ กำกับ 
ติดตาม การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอน  
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
สรุปผลการนิเทศของครูแต่ละ
คน และให้ครูผู้สอนนำผลการ
นิเทศไปปรับปรุง เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป 

ปีงบประมาณ 
256๕ 

งานนิเทศภายใน   

 
5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 256๕ 
 
6. งบประมาณ จำนวน - 

 งบประมาณเรียนฟร ี 15 ปี  
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  
 งบอ่ืนๆ(ระบุ.................................) 
 

7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานนิเทศภายใน 
 
9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
 9.1 หัวหน้ากลุ่มบริหารทั้ง 4 กลุ่ม  
 9.2 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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10. วิธีการวัดและประเมินผล  
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 

 ร้อยละ 100 ครูผู ้สอนได้รับ
การนิเทศ กำกับ ติดตาม ด้าน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
 

แบบนิเทศ กำกับ  ติดตาม ร้อยละ 100 ครูผู ้สอนได้รับ
การนิเทศ กำกับ ติดตาม ด้าน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูผู้สอนได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
         1) กิจกรรมโรงเรียนมีมาก ทำให้หาช่วงลงเวลานิเทศค่อนข้างยาก   
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
                 1) ต้องมีการวางแผนและบริหารจัดการเวลา 
 
    ลงชื่อ   ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวนันทิยา  เอกคณาปราชญ์) 
      หวัหน้างานนิเทศภายใน 

 
ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นายเอกราช พาชัย) 

         หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

ลงชื่อ   ผู้ตรวจโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
หัวหน้างานแผนงานและนโยบาย 

 
      ลงชื่อ   ผู้กลั่นกรองโครงการ 
                                                      (นางสาวฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวรรณดน  สุขาทิพยพันธุ์) 

   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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4.โครงการประกันคุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  (๒๕๖๐-๒๕๗๕) ข้อที ่1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ. ข้อที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 5  
สนองกลยุทธ์ สพม สพ  ข้อที่ 3    
สนองมาตรฐานของ สมศ  ข้อที่ 2 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที่ 3  
ฝ่ายที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     ว่าที่ร.ต.หญิงบุษปศร  กาฬภักดี  
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

      ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  ( )ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินงาน     ตลอดปีการศึกษา 256๕ 
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน  - บาท  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพ
การศึกษาทั ้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และ 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอให้ชะลอการประเมินทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และทราบแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันนั้น สพฐ. ได้ดำเนินการ
ปรับและพัฒนามาตรฐานดังกล่าวโดยสอดคล้องตามนโยบายของรัฐ จุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษาและ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวคิดว่ามาตรฐานที่กำหนดต้องสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุได้ ประเมินได้
อย่างเป็นรูปธรรม กระชับ สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริงเน้นการประเมินสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก 
สร้างมาตรฐานระบบการประเมินเพื่อลดภาระการจัดเก็บข้อมูล และลดการจัดทำเอกสารที่ใช้ในการประเมิน 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 
6 สิงหาคม พ.ศ. 2561โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีรเกียรติ  เจริญเศรษฐ
ศิลป์) ได้มีการลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการไปแล้วนั้น มีจำนวน 3 มาตรฐาน 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



 

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

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 

ประกันคุณภาพภายใน โดยกำหนดให้มีการวางแผน ดำเนินงาน ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข ให้
กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบมีมาตรฐาน และสามารถผดุงรักษาคุณภาพ
การทำงานไว้ได้อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพแก่นักเรียนใน
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 256๕  ฝ่ายประกัน
คุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
และบุคลากรทุกคน 

2 กิจกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาโดย
หน่วยงานต้นสังกัด 

ตลอดปีการศึกษา 256๕  ฝ่ายประกัน
คุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
และบุคลากรทุกคน 

5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา ๒๕6๕ 

6. ปีการศึกษา  จำนวน  - บาท  

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................) 
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7. สถานที่ดำเนินโครงการ   โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

8. ผู้รับผิดชอบ       ว่าที่ร.ต.หญิงบุษปศร  กาฬภักดี  

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 

     (ว่าที่ รต.หญิงบุษปศร กาฬภักดี) 
                                                                      ครู คศ.2  
. 

ลงชื่อ             ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     (นายเอกราช  พาชัย) 

     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวชิาการ 
 
ลงชื่อ                 ผู้ตรวจโครงการ 
       (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
           หวัหน้างานนโยบายและแผน  

 
ลงชื่อ                     ผู้อนุมัติโครงการ 

           (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาสื่อด้วย Canva อย่างสร้างสรรค์ สำหรับครูยุคดิจิทัล” 
สนองยุทธ์ศาสตร์แผนการศกึษาชาติ (2560-2579) ข้อที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  

     และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ. ข้อที ่2  
สนองกลยุทธ์ สพฐ   ข้อที่ 3 
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ 6 ข้อที่ 8 
สนองกลยุทธ์ สพม สพ  ข้อที ่3    
สนองมาตรฐานของ สมศ  ข้อที ่1 ข้อที่ 2 และ ข้อ 3 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที ่2 ข้อที่ 3 และ ข้อที่ 4   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางธัญญาเรศ  จุลปานนท์   
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

      ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     1 เมษายน 2565-31 มีนาคม 2566  
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน 3,900 บาท  (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
…………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
๑. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันการจัดการเรียนสอนในยุคดิจิทัล จำเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะต้องสร้างสื่อนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ทันต่อโลกในปัจจุบันที่ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าสำหรับการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์  ซึ่ง
การจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบ ได้แก่ ผู ้สอน ผู ้เร ียน เนื ้อหา สื ่อการเรียนและแหล่งเรียนรู้  
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การวัดและ
การประเมินผล โดยรูปแบบมีหลากหลายวิธี ที่จะทำให้ผู้สอน ผู้เรียนหรือผู้รับบริการมีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกันได้ สามารถใช้วิธีที่แตกต่างในการไปให้ถึงจุดหมายได้ อาจเรียนรู้ได้เร็วกว่าหากได้ดูภาพ หรือ
คลิปวิดีโอ ทั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนนั้นต้องการการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
เรียนรู้(Change Learning) เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน และเมื่อมีการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ จึงได้มีการปรับใช้สื่อและนวัตกรรมมากขึ้น ดังนั้น โรงเรียนบ่อกรุวิทยาจึง
เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน จึงได้จัดทำ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อด้วย Canva อย่างสร้างสรรค์ สำหรับครูยุคดิจิทัล” ขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ่อกรุวิทยา ในการสร้าง
พัฒนาสื่อการจัดจากเรียนการสอน ที่สามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนได้ 

 
๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยาเข้าใจถึงความสำคัญของการทำ
สื่อการเรียนการสอน 
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 2.2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ่อกรุวิทยาได้รับการพัฒนา
ตนเองในการพัฒนาสื่อการสอนด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูป Canva 

2.3 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ่อกรุวิทยาสามารถนำความรู้
และทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในการจัดทำสื่อ นวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 

  
๓. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ   

3.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยาเข้ารับการพัฒนาตนเองใน
การพัฒนาสื่อการสอนด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูป Canva ร้อยละ 100 

3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยาที่ เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 80 

 3.2  เชิงคุณภาพ   
3.2.1 ข ้าราชการคร ูและบุคลากรโรงเร ียนบ่อกร ุว ิทยาสามารถนำความรู้  

ประสบการณ์และทักษะที่ได้จากการเข้าร่วมการอบรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
3.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยานำความรู้และทักษะที่ได้ไป

สร้างสื่อ นวัตกรรม เพ่ือใช้ในจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  
3.2.3 ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยาภายในโรงเรียนมีเจตคติที่ดี

ต่อการสร้างสื่อ นวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู้  
 
๔. วิธีดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

การพัฒนาสื่อ
ด้วย Canva 
อย่างสร้างสรรค์ 
สำหรับครูยุค
ดิจิทัล 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
1.1 ประชุมวางแผนจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อ
ด้วย Canva อย่างสร้างสรรค์ 
สำหรับครูยุคดิจิทัล” 
1.2 ขออนุมัติการดำเนิน
กิจกรรม 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 จัดเตรียมวิทยากรที่มี
ความรู้ความสามารถด้านการ
พัฒนาสื่อด้วย Canva และ
จัดเตรียมเกียรติบัตร  

มิ.ย.-กค 
65 

3,900 นางธัญญาเรศ 
จุลปานนท์  
และกลุ่ม

บริหารงาน
วิชาการ 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2.2 จัดการพัฒนาสื่อด้วย 
Canva อย่างสร้างสรรค์ 
สำหรับครูยุคดิจิทัลให้กับ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ภายในโรงเรียนบ่อกรุวิทยาทุก
คน ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 111 โรงเรียนบ่อ
กรุวิทยา 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
3.1 นิเทศผลการพัฒนาสื่อ
ด้วย Canva และจัดการเรียน
การสอนให้กับนักเรียน  
3.2 สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม
และจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผน
เพ่ือดำเนินโครงการครั้งต่อไป 

 

 
๕. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ มิถุนายน-กรกฎาคม 2565 
 
๖. งบประมาณ  จำนวน 3,9๐๐ บาท  (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

  งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน 3,900 บาท  
 

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

9.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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9.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๑๐. วิธีการวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
๑.  ข้าราชการครูและบุคลากร
โรงเรียนบ่อกรุวิทยาเข้ารับการ
พัฒนาตนเองในการพัฒนาสื่อการ
สอนด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูป Canva  

แบบบันทึก            
การเข้าร่วมกิจกรรม 

ข้าราชการครูและบุคลากร  
เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน         
ร้อยละ 100   

2. ข้าราชการครูและบุคลากร
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สามารถนำ
ความรู้และทักษะที่ได้ไปปรับใช้   
ในการจัดทำสื่อ นวัตกรรม และ
การจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  

แบบสังเกต ข้าราชการครูและบุคลากร
สามารถสร้างสื่อและ
นวัตกรรมด้วย Canva อยู่ใน
ระดับดี ร้อยละ 80 ขึ้นไป  

3. ข้าราชการครูและบุคลากร
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา มีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมโครงการ 

แบบสอบถามความ 
พึงพอใจ 

ข้าราชการครูและบุคลากร            
มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดับมาก  
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยาเข้าใจถึงความสำคัญของการทำสื่อการ

เรียนการสอน 
 11.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ่อกรุวิทยาได้รับการพัฒนาตนเอง
ในการพัฒนาสื่อการสอนด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูป Canva 

11.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ่อกรุวิทยาสามารถนำความรู้และ
ทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในการจัดทำสื่อ นวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 

 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
          ผู้เข้ารับการอบรมมีพ้ืนฐานความรู้ และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ไม่เท่ากัน และสื่อที่
ใช้ในการสร้างชิ้นงานจำเป็นต้องเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตเนื่องจากระบบอินเทอร์เน็ตอาจไม่เสถียร 
ทำให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างล่าช้า ส่งผลให้การอบรมไม่เป็นปกติเรียบร้อย 
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
                 วางระบบการจัดกิจกรรมให้มีความพร้อมมากท่ีสุด ดูและสัญญาอินเตอร์เน็ตให้พร้อม
ใช้งาน 
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    ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ 

   (นางธัญญาเรศ  จุลปานนท์) 
             ครู คศ.1 

. 
 

ลงชื่อ             ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     (นายเอกราช  พาชัย) 

     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวชิาการ 
 
 

ลงชื่อ   ผู้ตรวจโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
หัวหน้างานแผนงานและนโยบาย 

 
 

ลงชื่อ        ผู้กลั่นกรองโครงการ 
           (นางสาวฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 
                                                  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาสื่อด้วย Canva อย่างสร้างสรรค์ สำหรับครูยุคดิจิทัล”

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน 3,900 บาท    
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................)    
 

รวมทั้งสิ้น จำนวน 3,900 บาท   (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 
รายละเอียดการใช้จ่าย ทุกรายการถัวจ่าย  

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ (บาท) รวม 
(บาท) ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

1 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ 
( 33 x 50 บาท = 1,650 บาท/คน) 

- 1,650 - -  

2 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 
( 33 x 70 บาท = 2,310 บาท/คน) 

- 2,310 - -  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ (บาท)  3,960   3,960 
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6. โครงการสายใยรักบ้านโรงเรียน 
สนองยุทธ์ศาสตร์แผนการศกึษาชาติ (2560-2579) ข้อที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  

     และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ. ข้อที ่3 
สนองกลยุทธ์ สพฐ   ข้อที่ 3 
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ 6 
สนองกลยุทธ์ สพม สพ  ข้อที ่3    
สนองมาตรฐานของ สมศ  ข้อที ่1 และ ข้อ 3 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที ่2 และ ข้อที่ 4   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรือนขวัญ  พลฤทธิ์    
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

      ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     มิถุนายน - กันยายน 2565  
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน 28,000 บาท  (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และมีทักษะด้านต่างๆรวมทั้งการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดี
นั ้น โรงเรียนตระหนักว่าโรงเรียนไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง ถ้าขาดการประสานงานและ
ช่วยเหลือจากชุมชนและผู้ปกครอง  เพราะผู้ปกครองมีส่วนในการอบรมดูแลนักเรียน ซึ่งเป็นบุตร
หลานของตนเองในขณะเมื ่อเด็กอยู ่กับครอบครัว โรงเรียนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที ่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. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน 

๒.๒. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
โรงเรียน 

2.๓ เพื่อให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆของนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.๔ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และโรงเรียนอันเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันส่งเสริม 
พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน 
๓. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ   

๓.๑.๑   คณะครูอาจารย์และนักเรียนทุกคนในโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
๓.๑.๒.  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ่อกรุวิทยาทุกคน  

3.2  เชิงคุณภาพ   
๓.๒.๑  เพื่อให้สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู  นักเรียนและผู้ปกครอง 
๓.๒.๒ เพ่ือแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเกี่ยวกับเด็กร่วมกัน 

๔. วิธีดำเนินโครงการ 
กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมสายใย
รักบ้านโรงเรียน 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
1.1 ประชุมวางแผน  
1.2 ขออนุมัติการดำเนิน
กิจกรรม 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การ
จัดกิจกรรมสายใยรักบ้าน
โรงเรียน 
2.2 จัดกิจกรรมสายใยรักบ้าน
โรงเรียนนักเรียนทุกระดับชั้น  
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
3.1 นิเทศผลการดำเนินงาน
และให้ข้อเสนอแนะ 

2 เทอม
ปีงบประมาณ 

๒๕๖5 

28,000 ว่าที่ร้อยตรีหญิง
เรือนขวัญ  พลฤทธิ์
และคณะกรรมการ 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

3.2 สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม
และจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
 วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผน
เพ่ือดำเนินโครงการครั้งต่อไป 

 

๕. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2565 
 
๖. งบประมาณ  จำนวน 28,000 บาท  (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  

  งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว    
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จำนวน  28,000 บาท  
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................) 
 

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

9.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
9.2 นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

๑๐. วิธีการวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
1.  การเข้าร่วมกิจกรรมของ
ผู้ปกครองและนักเรียน 

แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้เรียนร้อยละ 90 เข้าร่วม
กิจกรรม 

4.  ความพึงพอใจ แบบสอบถามความ 
พึงพอใจ 

มีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป 

 

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 



 

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

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 

 ๑๑.๑. เกิดสัมพันธภาพระหว่างบ้านกับโรงเรียน นำมาซึ่งความร่วมมือในการดูแลปกครอง
นักเรียน และการพัฒนาโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น 
           ๑๑.๒. ผู้ปกครองและโรงเรียนร่วมมือกันส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของ 
นักเรียนได้อย่างเต็มที ่
 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
         1) การดำเนินกิจกรรมบางกิจกรรม อาจไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019   
         2) งบประมาณการจัดกิจกรรมอาจไม่ค่อยเพียงพอ 
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
                 1) อาจมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่เป็นการปฏิบัติร่วมกันที่เป็นกลุ่มใหญ่ ลดขนาด
กลุ่มให้เล็กลง หรืออาจปรับเปลี่ยนเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์  
         2) บริหารจัดการการใช้งบประมาณให้เหมาะสม หรืออาจลดกิจกรรมบางอย่างลง 
เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอในการดำเนินกิจกรรม  
 
 
    ลงชื่อ                   ผู้เสนอโครงการ 

(ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรือนขวัญ พลฤทธิ์) 
                                                 คร ู
 
 

ลงชื่อ             ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     (นายเอกราช  พาชัย) 

     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวชิาการ 
 
 

ลงชื่อ   ผู้ตรวจสอบโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน  

 
 

ลงชื่อ   ผู้กลั่นกรองโครงการ 
                                                   (นางสาวฐวิันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการสายใยรักบ้านโรงเรียน  

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว    
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จำนวน 28,๐๐๐ บาท    
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................)  จำนวน …………… บาท    

รวมทั้งสิ้น จำนวน 28,000 บาท   (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกรายการถัวจ่าย  
 

กิจกรรม รายละเอียดการ
ใช้จ่าย 

จำนวน ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 

-กิจกรรมสายใยรักบ้านโรงเรียนเทอม 1 
ปีการศึกษา 2565 

-ค่าอาหารว่าง
นักเรียน 

420 25 10,500 

-ค่าวิทยากร 600 6 3,600 

-กิจกรรมสายใยรักบ้านโรงเรียนเทอม 2 
ปีการศึกษา 2565 

-ค่าอาหารว่าง
นักเรียน 

420 25 10,500 

-ค่าวิทยากร 600 6 3,600 
รวม  
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7. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดทำสื่อ/ประดิษฐ์ชิ้นงาน ประกอบการ
เรียน  
สนองยุทธ์ศาสตร์แผนการศกึษาชาติ (2560-2579) ข้อที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  

     และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ. ข้อที ่2 ข้อที่ ๓ และข้อที่ ๔  
สนองกลยุทธ์ สพฐ   ข้อที่ 3 
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ 6 
สนองกลยุทธ์ สพม สพ  ข้อที ่3    
สนองมาตรฐานของ สมศ  ข้อที ่1  
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที ่2 ข้อที่ 3 และ ข้อที่ 4   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารวิชาการ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายเอกราช  พาชัย     
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................ 

     ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 
งบประมาณดำเนินการ     จำนวน 136,289 บาท   
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการ
สร้างสรรค์ทางปัญญา (Constructivism) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให้
ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อ
หรือกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำ กระตุ้น หรืออำนวยความสะดวก  ให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ขึ้น โดยกระบวนการคิดข้ันสูง กล่าวคือ ผู้เรียนมีการวิเคราะห์  สังเคราะห์ และการประเมิน
ค่าจากสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายและนำไปใช้ใน
สถานการณ์อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาพร  พฤฑฒิกุล , 2558) ซึ่งลักษณะของการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning  เป็นดังนี้  (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2553) 1. เป็นการเรียนการ
สอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้  2. 
เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด 3. ผู้เรียนสร้างองค์
ความรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในด้านการ
สร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน 5. ผู้เรียนเรียนรู้ความ
รับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทํางาน และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 6. เป็นกระบวนการ
สร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิดอย่างลุ่มลึก ผู้เรียนจะเป็นผู้จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
7. เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดขั้นสู ง 8. เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
บูรณาการข้อมูลข่าวสาร หรือสารสนเทศ และหลักการความคิดรวบยอด 9. ผู้สอนจะเป็นผู้อำนวย
ความสะดวกในการจัดการเรียนรู ้ เพื ่อให้ผู ้เรียนเป็นผู ้ปฏิบัติด้วยตนเอง  10. ความรู ้เกิดจาก
ประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน  
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ดังนั้น โรงเรียนบ่อกรุวิทยา จึงไดจ้ัดทำโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการ
จัดทำสื ่อ/ประดิษฐ์ชิ ้นงาน ประกอบการเรียน เพื ่อให้นักเรียนได้มีความรู ้ความสามารถในการ
ออกแบบ ประดิษฐ์ชิ้นงานประกอบการเรียนต่าง ๆ ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน โดยใช้
ความคิดสร้างสรรค์ ตรงตามแนวทาง Active Learning 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้นักเรียนได้จัดทำสื่อ/ประดิษฐ์ชิ้นงาน ประกอบการเรียน  

2. เพื่อให้นักเรียนมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 
๓. เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ  
๑. นักเรียน 419 คน สามารถจัดทำสื่อ/ประดิษฐ์ชิ้นงาน ประกอบการเรียนได้ 
- เชิงคุณภาพ  
๑. นักเรียนมีสื่อ/ชิ้นงานประกอบการเรียน และใช้สื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ      

 
๔. วิธีดำเนินโครงการ 

ขั้นตอน วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ขั้นวางแผน (P) - ประชุมคณะกรรมการ 

- วางแผนการดำเนินงาน 
-แต่งตั้งคณะกรรมการ 
รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 

พฤศจิกายน - ธันวาคม 
๒๕๖5 

ณัชพล 

๒. ขั้นดำเนินการ (D) - นักเรียนจัดทำสื่อ/ประดิษฐ์
ชิ้นงาน ประกอบการเรียน  

พฤศจิกายน 2565 - 
กุมภาพันธ์ 2566 

คณะครู ร่วมกับนักเรียน 

๓. ขั้นติดตามและ 
ประเมินผล (C) 

- เก็บรวบรวมข้อมูล 
- นำข้อมูลมาวิเคราะห์ผล 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 เอกราช 

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

มีนาคม - เมษายน  
๒๕๖6 

เอกราช 

๕. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖5 

๖. งบประมาณ  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จำนวน 136,289 บาท 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) 

จำนวน 136,289 บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) 

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

๘. ผู้รับผิดชอบ นายเอกราช พาชัย 
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๙. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ คณะครูทุกท่าน 

๑๐. วิธีการวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 

1. นักเรียนสามารถสร้างสื่อ/
ชิ้นงานและใช้สื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย มีประสิทธิภาพ 

แบบสอบถาม นักเรียนมีความรู้ความสามารถ
รอบด้าน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ข้อสอบปลายภาคเรียน ร้อยละ ๓ , 8 กลุ่มสาระฯ 

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนได้จัดทำสื่อ/ประดิษฐ์ชิ้นงาน ประกอบการเรียน  

2. นักเรียนมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 
    ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ 

   (นายเอกราช  พาชัย) 
      หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
. 
 

ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายเอกราช  พาชัย) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

 
ลงชื่อ   ผู้ตรวจสอบโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน  

 
 

ลงชื่อ   ผู้กลั่นกรองโครงการ 
                                                   (นางสาวฐวิันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
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                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
แบบประมาณการค่าใช้จ่าย  

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดทำสื่อ/ประดิษฐ์ชิ้นงาน  
ประกอบการเรียน 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ ำ น ว น  1 3 6 ,2 8 9  บ า ท  

  งบอ่ืน ๆ (ระบุ .....................)  จำนวน …………… บาท    
       รวมทั้งสิ้น จำนวน 136,289 บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) 

 
รายละเอียดการใช้จ่าย ทุกรายการถัวจ่าย  

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ (บาท)  
รวม 

(บาท) 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
สาธารณู
ปโภค 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 กิจกรรม การจัดทำสื่อ/
ประดิษฐ์ชิ้นงาน 
ประกอบการเรียน 

     
 

 
 

 
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ

ผลิตสื่อ/ประดิษฐ์ชิ้นงาน
ของนักเรียน (ค่ากระดาษ 
, ค่าถ่ายเอกสาร , ค่า
วัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ ในการ
ประดิษฐ์ชิ้นงาน) 
จำนวนนักเรียน 419 
คน 

- - 136,289 - - 136,28
9 

รวมทั้งโครงการ (บาท) - - 136,289 - - 136,28
9 
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8. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สอดคล้องกับนโยบาย ศธ.  นโยบายที่ ๑, ๔ 
สอดคล้องกับจุดเน้น สพฐ. จุดเน้นที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๑-๓   
สอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียนมาตรฐานที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๑.๑, ๑.๒  มาตรฐานที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๑-๓ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่ ๒  
สนองนโยบายขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาด้านที่ ๒ องค์ประกอบที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ 
ตรงกับข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสาม ข้อที่ ๑      
ฝ่ายที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนันทิยา เอกคณาปราชญ์ 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     ต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการ......................................... 
       ใหม่ เพื่อ.... ()เพ่ือส่งเสริม () เพ่ือพัฒนา (  ) เพื่อแก้ไข
ปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน  1 เมษายน 2565- 31 มีนาคม 2566 
งบประมาณดำเนินการ  ๗,๐๐๐ บาท 
............................................................................................................................. .................................. 
1. หลักการและเหตุผล 

                      การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาเเห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กำหนดให้การศึกษาเป็น กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญ
งอกงามของบุคคลและสังคม  โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกการอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม 
การสร้างสรรค์ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมแห่งการเรียนรู้ 
และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเกิดการเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม
ในการดำเนินชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข เปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบาย สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี และโรงเรียน
บ่อกรุวิทยา ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จึงจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้สูงขึ้น 
 ๒.๒ เพ่ือเสริมสร้างความรู้และฝึกทักษะในการทำงานให้กับนักเรียน 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ   

๑.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ 
๒.  นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับดี ร้อยละ 80 
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 ๓.๒ เชิงคุณภาพ   
๑. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการเรียนวิชาภาษาไทยมาก

ขึ้น  
๒. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทยผ่านการเรียนรู้กิจกรรม

เรียนต่าง ๆ และสามารถนำความรู้ ประสบการณ์และทักษะที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 
สนองนโยบายขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษา โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสถานศึกษา “๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข” ดังนี้ 
 - ด้านพอประมาณ  ได้จัดซื้อและจัดหาอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมและ
พอเพียงต่อการจัดกิจกรรมอย่างคุ้มค่า  
 - ด้านมีเหตุผล  ได้คัดเลือกและจัดกิจกรรมที่เหมาะสมให้กับนักเรียน    
 - ด้านความมีภูมิคุ้มกันที่ดี การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์และสามารถห่างไกลจากสิ่งเสพติด และฝึกทักษะให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้นำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  
 - เงื่อนไขความรู้ มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ อย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จำนำ
ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ  
 - เงื่อนไขคุณธรรม มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน  
มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต 
 
๔. วิธีการดำเนินงานโครงการ 
 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๑ 
กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

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

- วันสุนทรภู ่
- วันภาษาไทยแห่งชาติ 
- ส่งเสริมการอ่าน 
- พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 
- ส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศ

ด้านภาษาไทย 
๓. ขั้นตรวจสอบ (Check) 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

นางสาวนันทิยา 
เอกคณาปราชญ์ 
นายจักรพันธุ์ 

จิตรเพ็ชร์  
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ติดตามผลการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอนและกิจกรรมต่างๆ   
๔. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
ประเมินผลและสรุปการดำเนินการ 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
 

 
๕. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 
๖. งบประมาณ  จำนวน ๗,๐๐๐ บาท  (เจ็ดพันบาทถ้วน) 
    งบประมาณเรียนฟร ี ๑๕  ปี  

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

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

๙.๑ กล่มบริหารวิชาการ 
๙.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

 
๑๐. วิธีการวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
๑.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย 

ข้อสอบ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80   

๒.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
ภาษาไทย 

แบบประเมิน อยู่ในเกณฑ์ระดับดี  

3.  การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้เรียนร้อยละ 90 เข้าร่วม
กิจกรรม 

4.  ความพึงพอใจ แบบสอบถามความ 
พึงพอใจ 

ผู้เรียนมีความพึงพอใจร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป 
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๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๑.๑ ครูผู้สอนปรับกระบวนการเรียนเปลี่ยนกระบวนการสอนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียนได้มากยิ่งข้ึน 
  ๑๑.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐  
  ๑๑.๓   นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการเรียนวิชาภาษาไทยมากขึ้น  
  ๑๑.๔  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทยผ่านการเรียนรู้กิจกรรมเรียนต่าง ๆ 
และสามารถนำความรู้ ประสบการณ์และทักษะที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
         1) การดำเนินกิจกรรมบางกิจกรรม อาจไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019   
         2) งบประมาณการจัดกิจกรรมอาจไม่ค่อยเพียงพอ 
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
                 1) อาจมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่เป็นการปฏิบัติร่วมกันที่เป็นกลุ่มใหญ่ ลดขนาด
กลุ่มให้เล็กลง หรืออาจปรับเปลี่ยนเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์  
         2) บริหารจัดการการใช้งบประมาณให้เหมาะสม หรืออาจลดกิจกรรมบางอย่างลง 
เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอในการดำเนินกิจกรรม  
 

 
 
     ลงชื่อ   ผู้เสนอโครงการ 

  (นางสาวนันทิยา  เอกคณาปราชญ์) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 

ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายเอกราช พาชัย) 

      หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ   ผู้ตรวจโครงการ 
    (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
    หัวหน้างานแผนงานและนโยบาย 
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ลงชื่อ   ผู้กลั่นกรองโครงการ 

                                                       (นางสาวฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นายวรรณดน  สุขาทิพยพันธุ์) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 

 
แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
    งบประมาณเรียนฟร ี ๑๕  ปี  

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

 
    รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗,๐๐๐ บาท   (เจ็ดพันบาทถ้วน) 

 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา                       ผู้รับผิดชอบ 
มัธยมศึกษา 

ปีที่  ๑-๖ 
ภาษาไทย 

- วันสุนทรภู ่
- วันภาษาไทยแห่งชาติ 
- ส่งเสริมการอ่าน 
- พัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
- ส่งเสริมทักษะความ

เป็นเลิศด้านภาษาไทย 
 

 
๑,๕๐๐ 
๑,๕๐๐ 

    ๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

1. นางสาวนันทิยา 
เอกคณาปราชญ์ 
2. นายจักรพันธุ์ 
จิตรเพ็ชร์ 

 
 

รวมงบประมาณ ๗,๐๐๐   
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9. 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 ว่าที่ร.ต.หญิงบุษปศร  กาฬภักดี   และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

      ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     1 เมษายน 2565-31 มีนาคม 2566 
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน ๗,๐๐๐ บาท  (เจด็พันบาทถ้วน)  

 
๑. หลักการและเหตุผล 

          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้กำหนดให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ จัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง บูรณาการควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม เปิดโอกาส  
ให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมได้ตลอดชีวิตและตามศักยภาพ 
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์เพียงพอที่จะสามารถนำความรู้ ทักษะและกระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 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 แบบเวทคณิตไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
  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 
256๕ 

7,000 ว่าที่ร.ต.หญิง
บุษปศร  กาฬ

ภักด ี
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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 256๕  
 
๖. ปีการศึกษา  จำนวน ๗,๐๐๐ บาท  (เจ็ดพันบาทถ้วน) 

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

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา และแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ว่าที่ร.ต.หญิงบุษปศร  กาฬภักดี  
 
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 ๔๑๕ คน  
    ๑๒.๒ แนวทางบริหารความเสี่ยง 
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                 จะมีการจัดสรร คณะครูเข้าร่วมเป็นวิทยากรและเป็นผู้ช่วยวิทยากร เพ่ือให้เพียงพอต่อ
การดูแลให้ความรู้นักเรียนในแต่ละกลุ่ม   
 
 

 
    ลงชื่อ        ผู้เสนอโครงการ 

  (ว่าที่ร.ต.หญิงบุษปศร  กาฬภักดี) 
                                                   หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
. 
 
     ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 

       (นายเอกราช พาชัย) 
   หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 
 

ลงชื่อ   ผู้ตรวจโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
หัวหน้างานแผนงานและนโยบาย 
 
 

 
ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 

   (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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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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10. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สนองยุทธ์ศาสตร์แผนการศกึษาชาติ (2560-2579) ข้อที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  

     และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ. ข้อที ่2  
สนองกลยุทธ์ สพฐ   ข้อที่ 3 
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ 6 
สนองกลยุทธ์ สพม สพ  ข้อที ่3    
สนองมาตรฐานของ สมศ  ข้อที ่1 และ ข้อ 2 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที ่2 ข้อที่ 3 และ ข้อที่ 4   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ      
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

      ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     1 เมษายน 2565-31 มีนาคม 2566 
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน 29,000 บาท  (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ประเทศที่พัฒนาแล้วได้ให้ความสำคัญต่อ
การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ในกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ               วิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นวิชาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและสามารถดำรง
ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข  

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  เพื ่อส่งเสริมทักษะการค้นคว้า ความริเริ ่มสร้างสรรค์ และใช้ทักษะกระบวนการ              
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  
 2.2  เพื ่อพัฒนาการเร ียนรู ้และเสริมสร้างประสบการเรียนรู ้ให ้ก ับนักเร ียนในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มากยิ่งขึ้น 
 2.3  เพิ่มส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผ่านการเรียนรู้กิจกรรมเรียนต่าง ๆ  
 2.4  เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้ทำงานเป็นหมู่คณะ  
 
๓. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ   

3.1.1.  นักเรียนมีทักษะการค้นคว้าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่าน
เกณฑ์อยู่ในระดับดี ร้อยละ 80  

3.1.2.  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ใน 
ระดับดี ร้อยละ 80 

 3.2  เชิงคุณภาพ   
3.2.1.  นักเรียนสามารถนำความรู้ ประสบการณ์และทักษะที่ได้จากการเรียนรู้ทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3.2.2.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผา่น

การเรียนรู้กิจกรรมเรียนต่าง ๆ  
 
๔. วิธีดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
พัฒนาการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
1.1 ประชุมวางแผน  
1.2 ขออนุมัติการดำเนิน
กิจกรรม 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้าน
รู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มิ.ย.-ส.ค. 
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9,000 น.ส.เบ็ญจมาศ 
รุ่งโรจน์ธีระ 
และคณะครู

กลุ่มสาระการ
เรียนร ู้

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้กบันักเรียน 
ทุกระดับชั้น  
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
3.1 นิเทศผลการดำเนินงาน
และให้ข้อเสนอแนะ 

3.2 สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม
และจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
 วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผน
เพ่ือดำเนินโครงการครั้งต่อไป 

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 

ส.ค.-ก.ย. 
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13,000 น.ส.ณัฐธิดา 
สัญชานันท์ 
และคณะครู

กลุ่มสาระการ
เรียนร ู้

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2.4 จัดกิจกรรมแข่งขันตอบ
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย 
2.5 จัดกิจกรรมการแข่งขัน
ประกวดการประดิษฐ์ 
ชุดรีไซเคิล 
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 

 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 

ก.พ.-มี.ค. 
66 

7,000 น.ส.อรอุมา 
นิ่งกลาง 

และคณะครู
กลุ่มสาระการ

เรียนร ู้

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

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) 
  วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผน
เพ่ือดำเนินกิจกรรมครั้งต่อไป 

 

๕. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ     10 สิงหาคม 2565 – 25 มีนาคม 2566 
 
๖. งบประมาณ  จำนวน 29,000 บาท  (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  

  งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน    9,000 บาท  
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จำนวน  20,000 บาท  
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................) 
 

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา และแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
 



 

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

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ  
 
๙. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  

9.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
9.2 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกคน 

 
๑๐. วิธีการวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
๑.  นักเรียนนำทักษะการเรียนรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไปใช้ในการแก้ปัญหา 

แบบสังเกต อยู่ในเกณฑ์ระดับดี  

๒.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แบบประเมิน อยู่ในเกณฑ์ระดับดี  

3.  การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้เรียนร้อยละ 90 เข้าร่วม
กิจกรรม 

4.  ความพึงพอใจ แบบสอบถามความ 
พึงพอใจ 

ผู้เรียนมีความพึงพอใจร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป 

 

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  
         1) การดำเนินกิจกรรมบางกิจกรรม อาจไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019   
         2) งบประมาณการจัดกิจกรรมอาจไม่ค่อยเพียงพอ 
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
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                 1) อาจมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่เป็นการปฏิบัติร่วมกันที่เป็นกลุ่มใหญ่ ลดขนาด
กลุ่มให้เล็กลง หรืออาจปรับเปลี่ยนเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์  
         2) บริหารจัดการการใช้งบประมาณให้เหมาะสม หรืออาจลดกิจกรรมบางอย่างลง 
เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอในการดำเนินกิจกรรม  
 
 
    ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
                                       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
. 
 
 

ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายเอกราช พาชัย) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

 
 

ลงชื่อ   ผู้ตรวจสอบโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน  

 
 
 

ลงชื่อ   ผู้กลั่นกรองโครงการ 
                                                   (นางสาวฐวิันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ: กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน   9,000 บาท    
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จำนวน 20,๐๐๐ บาท    
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................)  จำนวน …………… บาท    

รวมทั้งสิ้น จำนวน 29,000 บาท   (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
 
รายละเอียดการใช้จ่าย ทุกรายการถัวจ่าย  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ (บาท)  
รวม 

(บาท) 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 

วัสดุ 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 กิจกรรมที่ 1 
พัฒนาการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

      
 
 

 
9,000  

1 วัสดุและอุปกรณ์ 
จัดกิจกรรม 

- - 9,000 - -  

 กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี  

     
 
 

 
13,000 

2 วัสดุและอุปกรณ์จัดทำโครงงาน/
สิ่งประดิษฐ์/บอร์ดวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

- - 6,850 - -  

3 วัสดุและอุปกรณ์จัดสถานที่ - - 2,000 - -  

4 เล่มเอกสารประกอบการทำ
กิจกรรม (415 คน X 10 บาท/
เล่ม = 8,300) 

- 4,150 - - -  
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ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ (บาท)  
รวม 

(บาท) 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมแสดงผลงานการ
ค้นคว้าอิสระทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (IS Fair)   

     
 
 
 

 
 
 
 

7,000 
5 วัสดุและอุปกรณ์จัดสิ่งประดิษฐ์

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
- - 3,200 - -  

6 เล่มเอกสารประกอบการทำ
กิจกรรม (90 คน X 20 บาท/
เล่ม = 1,800) 

- - 2,800 - -  

7 วัสดุและอุปกรณ์จัดสถานที่ - - 1,000 - -  

รวมทั้งโครงการ (บาท) - 4,150 24,850 - - 29,000 
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11. ชื่อโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
สนองยุทธ์ศาสตร์แผนการศกึษาชาติ (2560-2579) ข้อที่  1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
                                                                          ของสังคมและประเทศชาติ 

ข้อที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย     
           และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ. ข้อที ่๒   
สนองกลยุทธ์ สพฐ   ข้อที่ ๓  
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ ๖ 
สนองกลยุทธ์ สพม สพ  ข้อที ่๓    
สนองมาตรฐานของ สมศ  ข้อที ่๑ และข้อที่ ๒ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที ่๒ ข้อที่ ๓ ข้อที่ ๔ และข้อที่ ๕   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายชัยวัฒน์  ภูผา      
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

      ใหม่  (  ) เพ่ือส่งเสริม (  ) เพ่ือพัฒนา  (   )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     (ระหว่างเดือน เมษายน - เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) 
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน ๖,๕๐๐.- บาท  (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
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 
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๒. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับในสาระภูมิศาสตร์ หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ 

ประวัติศาสตร์ ศาสนา   
 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 อยู่ในระดับมาก ร้อย

ละ 80 
3.2 ด้านคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมทักษะทางวิชาการสังคมศึกษา ฯ และนำ
ทักษะที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้ในชีวิต ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ร่วมกันร้อยละ 80 
 

๔. วิธีการดำเนินโครงการ 
กิจกรรม วิธีดำเนินการ   ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
พัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสู่ความ
เป็นเลิศ ทาง
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๑. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
        1.1 ประชุมวางแผนจดัทำ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่
ความเป็นเลิศ สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม     
๒. ขั้นดำเนินการ (Do) 
     2.1 จัดเตรียมการดำเนินการจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่
ความเป็นเลิศ สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
     2.2 อบรมให้ความรู้นักเรียนใน
สาระภูมิศาสตร์ หน้าที่พลเมือง 
เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา 
    ๒.๓ จัดแสดงผลงาน 

เมษายน
2564 

 
 
 

กันยายน-
พฤศจิกายน 

2565 
 
 
 
 
 
 

5,000.- ครูชัยวัฒน์  
ภูผา 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ   ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 
๓. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    3.1 นิเทศผลการดำเนินงานและ
ให้ข้อเสนอแนะ 
   3.2  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม
และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 
๔. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
     ๔.1 วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผนเพ่ือ
ดำเนินโครงการครั้งต่อไป 

    

 
ธันวาคม 

2565 
 

 
 

ธันวาคม 
2565 

กิจกรรมที่ 2 
พัฒนากลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ฯ 
 
 
 
 
 
 

๑. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    ๑.๑ ประชุมวางแผนจัดทำกิจกรรม 
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
 
๒. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 

 
๓. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    3.1 นิเทศผลการดำเนินงานและ
ให้ข้อเสนอแนะ 

   3.2  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม
และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 

 
๔. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   วิเคราะห์ปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ
ในการวางแผนเพ่ือดำเนินโครงการ
ครั้งต่อไป 
 

เมษายน  
2565 

 
 

มิถุนายน 
2565 – 
กุมภาพันธ์ 
    2566 
เมษายน 
2566 
 
 
 
 
 
พฤษภาคม 
2566 

1,500.- ครูชัยวัฒน์  
ภูผา 

 
5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ  (ระหว่างเดือนเมษายน2565 - เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 
256๖) 
6. งบประมาณ จำนวน 6,500.- บาท  ( หกพันห้าร้อยบาทถ้วน ) 
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 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน 1,500.- บาท 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จำนวน 5,000.- บาท 
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) จำนวน ...................... บาท 

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

9.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
9.2 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สัมคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทุกคน  
 

10. วิธีการวัดและประเมินผล  
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 

1.นักเรียนได้รับความรู้และ 
นำความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

๑. แบบสังเกต 
๒. แบบสอบถาม 

 
 
 

๑. อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 
๒. อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 
 
 

2.การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

2. แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

2. ผู้เรียนร้อยละ 100  
เข้าร่วมกิจกรรม 

 
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) 
  ๑๒.๑.๒  งบประมาณไม่เพียงพอ 
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
          12.2.1  การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของ ศบค.  
  ๑๒.๒.๒ บริหารจัดการการใช้งบประมาณให้เหมาะสม หรืออาจลดกิจกรรม
บางอย่างลง เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอในการดำเนินกิจกรรม 
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    ลงชื่อ              ผู้เสนอโครงการ 

          (นายชัยวัฒน์  ภูผา) 
                                           ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายเอกราช  พาชัย) 

                                                  ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ             ผู้ตรวจสอบโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน  
 

 
ลงชื่อ   ผู้กลั่นกรองโครงการ 

                                                  (นางสาวฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 
                                                 รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน 1,500.- บาท    
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จำนวน 5,000.- บาท    
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................)  จำนวน ………..…… บาท    

รวมทั้งสิ้น จำนวน 6,500.- บาท   (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
รายละเอียดการใช้จ่าย ทุกรายการถัวจ่าย  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ (บาท)  
รวม 

(บาท) 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 กิจกรรมที่ 1 
พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่
ความเป็นเลิศ ทางสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 ๒,๐๐๐    
 
 
 

5,000 

๑ ค่าวิทยาการ 2,๐๐๐      

๒ ค่าอาหารว่าง  2,๐๐๐     

๓ ค่าอุปกรณ์ในการอบรม   ๑,๐๐๐    

 กิจกรรมที่ 2 
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 

     ๑,๕๐๐. 

3 สื่อการสอนและวัสดอุปกรณ์   ๑,๕๐๐.-    

รวมทั้งโครงการ (บาท)  ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๓,๕00 …………. ……….. ๖,๕๐๐ 
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12. โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา 
สนองยุทธ์ศาสตร์แผนการศกึษาชาติ (2560-2579) ข้อที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  

     และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ. ข้อที ่2  
สนองกลยุทธ์ สพฐ   ข้อที่ 3 
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ 6 
สนองกลยุทธ์ สพม สพ  ข้อที ่3    
สนองมาตรฐานของ สมศ  ข้อที ่1 และ ข้อ 2 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที ่2 ข้อที่ 3 และ ข้อที่ 4   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายก้องภพ ธัญญเจริญ    
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

      ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566  
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน ๕,๐00 บาท  (หา้พันบาทถ้วน)  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของโรงเรียนบ่อกรุวิทยาในปัจจุบันได้มีการ
พัฒนาขึ้นตามลำดับทุกปีการศึกษา ในภาพรวมโรงเรียนต้องพัฒนาคุณภาพให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษาได้ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระ
ได้กำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพด้วยการใช้สื่อเทคโนโลยี ใช้ผลิตสื่อการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล และเพ่ือเป็นการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น  
๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามีสื่อและวัสดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอ 
 ๒.๒ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง   
๓. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ   

3.1.1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามีสื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ
ร้อยละ ๑0๐  

  
 3.2  เชิงคุณภาพ   

3.2.1.  การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง 
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๔. วิธีดำเนินโครงการ 
กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
พัฒนากลุ่ม
สาระการเรียน
สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
1.1 ประชุมวางแผน  
1.2 ขออนุมัติการดำเนิน
กิจกรรม 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
3.1 สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม
และจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
 วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผน
เพ่ือดำเนินโครงการครั้งต่อไป 

มิ.ย.-ก.ย. 
65 

๕,๐00 นายก้องภพ 
ธัญญเจริญ 
และคณะครู

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุข

ศึกษาและพล
ศึกษา 

 

 

๕. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 
 
๖. งบประมาณ  จำนวน ๕,๐00 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)  

  งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน    -   บาท  
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จำนวน  ๕,๐00   บาท  
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................) 
 

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา  
 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายก้องภพ  ธัญญเจริญ 
 
๙. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  

9.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
9.2 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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๑๐. วิธีการวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
๑.  มีสื่อการสอนที่ครบ แบบสังเกต อยู่ในเกณฑ์ระดับดี  
๒.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

แบบประเมิน อยู่ในเกณฑ์ระดับดี  

๓.  นักเรียนมีความพึงพอใจ แบบสอบถามความ 
พึงพอใจ 

ผู้เรียนมีความพึงพอใจร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป 

 

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1  มีสื่อการสอนและอุแกรณ์ที่ครบถ้วน  
 11.2  การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  
 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
         1) งบประมาณอาจไม่ค่อยเพียงพอ 
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
                 1) บริหารจัดการการใช้งบประมาณให้เหมาะสม เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการ
งบประมาณให้เพียงพอ  
 

    ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 
(นายก้องภพ  ธัญญเจริญ) 

                                               หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
. 
 

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายเอกราช  พาชัย) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ   ผู้ตรวจสอบโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน 
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ลงชื่อ   ผู้กลั่นกรองโครงการ 

                                                    (นางสาวฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ: กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว          จำนวน  ๕,๐๐๐  บาท    
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จำนวน     -  บาท    
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................)  จำนวน …………… บาท    

รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕,๐๐๐ บาท   (ห้าพันบาทถ้วน) 
 
รายละเอียดการใช้จ่าย ทุกรายการถัวจ่าย  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ (บาท)  
รวม 

(บาท) 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 

วัสดุ 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 กิจกรรมที่ 1 
การพัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนสุขศึกษาและพล
ศึกษา 

      
๕,๐๐๐ 

 
 

1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ - - ๕,๐๐๐ - -  

รวมทั้งโครงการ (บาท) - - ๕,๐๐๐ - - ๕,๐๐๐ 
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13. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
สนองยุทธ์ศาสตร์แผนการศกึษาชาติ (2560-2579) ข้อที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  

     และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ. ข้อที ่2  
สนองกลยุทธ์ สพฐ   ข้อที่ 3 
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ 6 
สนองกลยุทธ์ สพม สพ  ข้อที ่3    
สนองมาตรฐานของ สมศ  ข้อที ่1 และ ข้อ 2 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที ่2 ข้อที่ 3 และ ข้อที่ 4   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายกัณฐภษ พาทยโฆษิต      
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

      ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน ๗,000 บาท  (เจด็พันบาทถ้วน)  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ประเทศที่พัฒนาแล้วได้ให้ความสำคัญต่อ
การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ในกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
วิชาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้
อย่างมีความสุข  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจึงได้จัดการเรียนรู้ด้วยโครงการส่งเสริมทักษะและกระบวนการ
ทางศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนด้วยกระบวนการทางศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ 
สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีทักษะชีวิต มีเจตคติที่ดีต่อศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ สามารถนำ
ความรู้และประสบการเรียนรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และสามารถแก้ปัญหาที่อาจ
เกิดข้ึนกับตนเอง โรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติต่อไป 
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๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื ่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติ  ความริเริ ่มสร้างสรรค์ และใช้ทักษะกระบวนการ              
ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  
 2.2  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ให้มากยิ่งขึ้น 
 2.3  เพิ่มส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ผ่าน
การเรียนรู้กิจกรรมเรียนต่าง ๆ  
 2.4  เพ่ือให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้ทำงานเป็นหมู่คณะ  
 
๓. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ   

3.1.1.  นักเรียนมีทักษะการค้นคว้าความรู้ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ผ่านเกณฑ์
อยู่ในระดับดี ร้อยละ ๗0  

3.1.2.  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ใน 
ระดับดี ร้อยละ ๗0 

 3.2  เชิงคุณภาพ   
3.2.1.  นักเรียนสามารถนำความรู้ ประสบการณ์และทักษะที่ได้จากการเรียนรู้ทาง

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ไปใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3.2.2.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ผ่านการ

เรียนรู้กิจกรรมเรียนต่าง ๆ  
 
๔. วิธีดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
พัฒนาการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ทางด้าน
ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ 
 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
1.1 ประชุมวางแผน  
1.2 ขออนุมัติการดำเนิน
กิจกรรม 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทางด้านรูศ้ิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ 

 1 ก.ย. 65 - 
20 ก.พ.66  

๗,000 นายกัณฐภษ 
พาทยโฆษิต   
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทางด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ให้กบันักเรียน 
ทุกระดับชั้น  
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
3.1 นิเทศผลการดำเนินงาน
และให้ข้อเสนอแนะ 

3.2 สรุปผลสำเร็จของ
กิจกรรมและจัดทำรายงานผล
การดำเนินงาน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
(Action) 
 วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผน
เพ่ือดำเนินโครงการครั้งต่อไป 

 

๕. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ     1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 
๖. งบประมาณ      จำนวน ๗,000 บาท  (เจ็ดพันบาทถ้วน)  

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน    -  บาท  
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จำนวน  ๗,000 บาท  
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................) 
 

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา  
 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายกัณฐภษ พาทยโฆษิต   
 
๙. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  

9.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
9.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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๑๐. วิธีการวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
๑.  นักเรียนนำทักษะการเรียนรู้
ทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ไป
ใช้ในการแก้ปัญหา 

แบบสังเกต อยู่ในเกณฑ์ระดับดี  

๒.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

แบบประเมิน อยู่ในเกณฑ์ระดับดี  

3.  การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้เรียนร้อยละ 90 เข้าร่วม
กิจกรรม 

4.  ความพึงพอใจ แบบสอบถามความ 
พึงพอใจ 

ผู้เรียนมีความพึงพอใจร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป 

 

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1  นักเรียนมีทักษะการค้นคว้า ความริเริ่มสร้างสรรค์ และใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดีข้ึน  
 11.2  นักเรียนนำความรู ้และประสบการเรียนรู้ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ไปปรับใช้
แก้ปัญหาต่าง ๆ ในการเรียนรู้ได้ถูกต้องเหมาะสม  
 11.3  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ผ่านการเรียนรู้
กิจกรรมเรียนต่าง ๆ 
 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
         1) การดำเนินกิจกรรมบางกิจกรรม อาจไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019   
         2) งบประมาณการจัดกิจกรรมอาจไม่ค่อยเพียงพอ 
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
                 1) อาจมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่เป็นการปฏิบัติร่วมกันที่เป็นกลุ่มใหญ่ ลดขนาด
กลุ่มให้เล็กลง หรืออาจปรับเปลี่ยนเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์  
         2) บริหารจัดการการใช้งบประมาณให้เหมาะสม หรืออาจลดกิจกรรมบางอย่างลง 
เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอในการดำเนินกิจกรรม  
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    ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ 

    (นายกัณฐภษ พาทยโฆษิต) 
                                                           คร ู  
 
 

ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายเอกราช พาชัย) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

 
 

ลงชื่อ   ผู้ตรวจสอบโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน  

 
 
 

ลงชื่อ   ผู้กลั่นกรองโครงการ 
                                                   (นางสาวฐวิันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ: กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน   -       บาท    
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จำนวน ๗,๐๐๐ บาท    
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................)  จำนวน   -       บาท    

รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗,000 บาท   (เจ็ดพันบาทถ้วน) 
 
รายละเอียดการใช้จ่าย ทุกรายการถัวจ่าย  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ (บาท)  
รวม 

(บาท) 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 

วัสดุ 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 กิจกรรมที่ 1 
พัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ทางด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ 

      
 
 

 
๗,000  

1 วัสดุและอุปกรณ์ 
จัดกิจกรรม 

- - ๗,000 - -  

รวมทั้งโครงการ (บาท) - - ๗,๐๐๐ - - ๗,000 
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14. โครงการพัฒนาหลักสูตรดนตรีท้องถิ่นโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
สนองยุทธ์ศาสตร์แผนการศกึษาชาติ (2560-2579) ข้อที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  

     และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ. ข้อที ่2  
สนองกลยุทธ์ สพฐ   ข้อที่ 3 
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ 6 
สนองกลยุทธ์ สพม สพ  ข้อที ่3    
สนองมาตรฐานของ สมศ  ข้อที ่1 และ ข้อ 2 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที ่2 ข้อที่ 3 และ ข้อที่ 4   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายกัณฐภษ พาทยโฆษิต      
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

      ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     1 เมษายน 2565- 31 มีนาคม 2566 
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน ๒,๕00 บาท  (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ประเทศที่พัฒนาแล้วได้ให้ความสำคัญต่อ
การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ในกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ               วิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นวิชาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและสามารถดำรง
ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจึงได้จัดการเรียนรู้ด้วยโครงการส่งเสริมทักษะและกระบวนการ
ทางศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนด้วยกระบวนการทางศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ 
สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีทักษะชีวิต มีเจตคติที่ดีต่อดนตรีพื้นเมืองในท้องถิ่นสามารถนำ
ความรู้และประสบการเรียนรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และสามารถแก้ปัญหาที่อาจ
เกิดข้ึนกับตนเอง โรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติต่อไป 
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๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื ่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติ  ความริเริ ่มสร้างสรรค์ และใช้ทักษะกระบวนการ              
ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  
 2.2  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในด้านดนตรี
พ้ืนเมืองในท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น 
 2.3  เพิ่มส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางด้านดนตรีพื้นเมืองในท้องถิ่นผ่าน
การเรียนรู้กิจกรรมเรียนต่าง ๆ  
 2.4  เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้ทำงานเป็นหมู่คณะ  
 
๓. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ   

3.1.1.  นักเรียนมีทักษะการค้นคว้าความรู้ด้านดนตรีพื้นเมืองในท้องถิ่นผ่านเกณฑ์
อยู่ในระดับดี ร้อยละ ๗0  

3.1.2.  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ใน 
ระดับดี ร้อยละ ๗0 

 3.2  เชิงคุณภาพ   
3.2.1.  นักเรียนสามารถนำความรู้ ประสบการณ์และทักษะที่ได้จากการเรียนรู้ทาง

ดนตรีพื้นเมืองในท้องถิ่นไปใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3.2.2.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางด้านดนตรีพ้ืนเมืองในท้องถิ่นผ่านการ

เรียนรู้กิจกรรมเรียนต่าง ๆ  
 
๔. วิธีดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
พัฒนาการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ทางด้าน
ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ 
 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
1.1 ประชุมวางแผน  
1.2 ขออนุมัติการดำเนิน
กิจกรรม 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทางด้านรูศ้ิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ 

 1 ก.ย. 65 - 
20 ก.พ.66  

๗,000 นายกัณฐภษ 
พาทยโฆษิต   
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทางด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ให้กบันักเรียน 
ทุกระดับชั้น  
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
3.1 นิเทศผลการดำเนินงาน
และให้ข้อเสนอแนะ 

3.2 สรุปผลสำเร็จของ
กิจกรรมและจัดทำรายงานผล
การดำเนินงาน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
(Action) 
 วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผน
เพ่ือดำเนินโครงการครั้งต่อไป 

 

๕. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 เมษายน 2565- 31 มีนาคม 2566 
 
๖. งบประมาณ      จำนวน ๗,000 บาท  (เจ็ดพันบาทถ้วน)  

งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน   ๒,๕๐๐ บาท  
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จำนวน       -     บาท  
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................) 
 

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา  
 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายกัณฐภษ พาทยโฆษิต   
 
๙. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  

9.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
9.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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๑๐. วิธีการวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
๑.  นักเรียนนำทักษะการเรียนรู้
ทางด้านดนตรีพ้ืนเมืองไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 

แบบสังเกต อยู่ในเกณฑ์ระดับดี  

๒.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

แบบประเมิน อยู่ในเกณฑ์ระดับดี  

3.  การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้เรียนร้อยละ 90 เข้าร่วม
กิจกรรม 

4.  ความพึงพอใจ แบบสอบถามความ 
พึงพอใจ 

ผู้เรียนมีความพึงพอใจร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป 

 

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1  นักเรียนมีทักษะการค้นคว้า ความริเริ่มสร้างสรรค์ และใช้ทักษะกระบวนการทาง
ทักษะดนตรีพื้นเมืองในท้องถิ่นในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดีข้ึน  
 11.2  นักเรียนนำความรู้และประสบการเรียนรู้ด้านดนตรีพื้นเมืองในท้องถิ่นไปปรับใช้
แก้ปัญหาต่าง ๆ ในการเรียนรู้ได้ถูกต้องเหมาะสม  
 11.3  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางด้านดนตรีพื้นเมืองในท้องถิ่นผ่านการเรียนรู้
กิจกรรมเรียนต่าง ๆ 
 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
         1) การดำเนินกิจกรรมบางกิจกรรม อาจไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019   
         2) งบประมาณการจัดกิจกรรมอาจไม่ค่อยเพียงพอ 
         ๓) ผู้สอนยังมีประสบการณ์และความชำนาญในดนตรีท้องถิ่นที่ยังไม่เพียงพอ 
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
                 1) อาจมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่เป็นการปฏิบัติร่วมกันที่เป็นกลุ่มใหญ่ ลดขนาด
กลุ่มให้เล็กลง หรืออาจปรับเปลี่ยนเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์  
         2) บริหารจัดการการใช้งบประมาณให้เหมาะสม หรืออาจลดกิจกรรมบางอย่างลง 
เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอในการดำเนินกิจกรรม  
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    ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ 
    (นายกัณฐภษ พาทยโฆษิต) 

                                                           คร ู  
 
 

ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายเอกราช  พาชัย) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

 
 

ลงชื่อ   ผู้ตรวจสอบโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน  

 
 
 

ลงชื่อ   ผู้กลั่นกรองโครงการ 
                                                   (นางสาวฐวิันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ: กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน  ๒,๕๐๐ บาท    
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จำนวน   -        บาท    
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................)  จำนวน   -        บาท    

รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๕00 บาท   (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
รายละเอียดการใช้จ่าย ทุกรายการถัวจ่าย  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ (บาท)  
รวม 

(บาท) 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 

วัสดุ 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 กิจกรรมที่ 1 
พัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ทางด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ 

      
 
 

 
๒,๕00  

1 วัสดุและอุปกรณ์ 
จัดกิจกรรม 

- - ๒,๕00 - -  

รวมทั้งโครงการ (บาท) - - ๒,๕๐๐ - - ๒,๕๐๐ 
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15. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
สนองยุทธ์ศาสตร์แผนการศกึษาชาติ (2560-2579)  

ข้อที่ 3.การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข้อที่ 4.การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ข้อที่ 5.การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ. ข้อที ่2,3,4 
สนองกลยุทธ์ สพฐ   ข้อที่ 1-4 
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ 6 
สนองกลยุทธ์ สพม สพ  ข้อที ่1-4    
สนองมาตรฐานของ สมศ  ข้อที ่1-3 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที ่1-4  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุนันทา  พันธุมิตร    
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ 

      ใหม่  ( / ) เพ่ือส่งเสริม ( / ) เพ่ือพัฒนา  (   )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน    1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน   6,500 บาท  (  หกพันห้าร้อยบาทถ้วน )  
……………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2545  
มาตรา 6    กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ สติปัญญา  ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข   ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพจึงจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนไปของสังคมและหลักสูตร โดยจัดกิจกรรมฝึกซ้อมทักษะวิชาชีพ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน  มีความรู้  ความสามารถและทักษะในการแสวงหา
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ และกิจกรรมที่หลากหลาย ตลอดจนการเพ่ิมทักษะ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บุคลากรที่ความเป็นครูมืออาชีพ และมีสื่ออุปกรณ์ท่ีเพียงพอและ
ทันสมัยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ความเป็นสากล 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะด้านวิชาชีพให้สูงขึ้นมุ่งสู่ 
      ความเป็นสากล 
2.2 เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
2.3 เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนการสอนของบุคลากร 
      ให้มีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ 
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3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 
     1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ  90    
     2.มีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพียงพอ ร้อยละ 100  
     3.ครูมีการพัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 100 
3.2 ด้านคุณภาพ 
      1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
      2.มีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ 
      3.ครูมีทักษะและกระบวนการการจัดการเรียนการสอน  อย่างมีประสิทธิภาพ 
         และมีคุณภาพ 
 

4. วิธีการดำเนินโครงการ 
 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ   ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ทางด้าน
การงานอาชีพ 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
1.1 ประชุมวางแผน  
1.2 ขออนุมัติการดำเนินกิจกรรม 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 เตรียมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางด้าน
การงานอาชีพ  
2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้าน
ทางด้านการงานอาชีพให้กับนักเรียน 
ทุกระดับชั้น  
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
3.1 นิเทศผลการดำเนินงานและให้
ข้อเสนอแนะ 
3.2 สรุปผลสำเร็จของกิจกรรมและ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
 วิเคราะห์ปัญหาและให้ข้อเสนอแนะใน
การวางแผนเพ่ือดำเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 

มิ.ย. 
2565 – 

ก.พ.
2566 

6,500 นางสุนันทา  
พันธุมิตร

และคณะครู
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
การงาน
อาชีพ 

 
 

 
 

 
5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ     1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 
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6. งบประมาณ จำนวน   6,500 บาท  (  หกพันห้าร้อยบาทถ้วน ) 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน 1,500 บาท 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จำนวน  6,500 บาท 
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ..........-..........) จำนวน .......-........ บาท 
 

7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุนันทา  พันธุมิตร 
 
9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  

9.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
9.2 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
10. วิธีการวัดและประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
1.นักเรียนนำทักษะการเรียนรู้
ทางด้านอาชีพไปใช้ 
ในการแก้ปัญหา 

แบบสังเกต อยู่ในเกณฑ์ระดับดี  

2.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ 
วิชาการงานอาชีพ 

แบบประเมิน อยู่ในเกณฑ์ระดับดี  

3.การเข้าร่วมกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้เรียนร้อยละ 90 เข้าร่วม
กิจกรรม 

4.ความพึงพอใจ แบบสอบถามความ 
พึงพอใจ 

ผู้เรียนมีความพึงพอใจร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 1  นักเรียนมีทักษะการทำงาน ความริเริ่มสร้างสรรค์ และใช้ทักษะกระบวนการ
ทางการงานอาชีพในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดีขึ้น 

 
11.2 นักเรียนนำความรู้และประสบการเรียนรู้ด้านการงานอาชีพไปปรับใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ 

ในการเรียนรู้ได้ถูกต้องเหมาะสม 
11.3นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านการเรียนรู้

กิจกรรมเรียนต่าง ๆ 
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12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
          1 ) การดำเนินกิจกรรมบางกิจกรรม อาจไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019   
               2) งบประมาณการจัดกิจกรรมไม่ค่อยเพียงพอ 
 
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
          1) ปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่เป็นการปฏิบัติร่วมกันที่เป็นกลุ่มใหญ่ ลดขนาดกลุ่มให้เล็ก
ลง หรืออาจปรับเปลี่ยนเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์  
            2) บริหารจัดการการใช้งบประมาณให้เหมาะสม หรืออาจลดกิจกรรมบางอย่างลง 
เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอในการดำเนินกิจกรรม  
 
 
    ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

         ( นางสุนันทา  พันธุมิตร ) 
                                                      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 
 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายเอกราช พาชัย) 
       หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ 
     (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
         หัวหน้างานนโยบายและแผน  
 

 
ลงชื่อ    ผู้กลั่นกรองโครงการ 

                                                        (นางสาวฐิวนักาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 
                                                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 

ลงชื่อ         ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน 1,500  บาท    
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จำนวน 5,000 บาท    
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................)  จำนวน ………..…… บาท    

รวมทั้งสิ้น จำนวน    6,500 บาท  (  หกพันห้าร้อยบาทถ้วน ) 
 
รายละเอียดการใช้จ่าย ทุกรายการถัวจ่าย  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ (บาท)  
รวม 
(บาท

) 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 กิจกรรมที่ 1 
จัดซื้อวัสดุฝึก 
ของนักเรียน 

     
 
 
 

 

1 วัสดุฝึกงานเกษตร - - 1,500 - - - 

2 วัสดุฝึกงานช่าง 
อุตสาหกรรม 

- - 2,500 - - - 

5 วัสดุฝึกงานประดิษฐ์
และงานคหกรรม 

- - 2,500 - - - 

รวมทั้งโครงการ (บาท) - - 6,50
0 

- - 6,50
0 
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16. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
สนองยุทธ์ศาสตร์แผนการศกึษาชาติ (2560-2579) ข้อที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค   
                                                                            และความเท่าเทียมทางการศึกษา       
สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ. ข้อที ่6 การพัฒนาระบบราชการละการบริการภาครัฐยุค                                                  
                                          ดิจิทัล 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
                                                   ให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ 1 ด้านหลักสูตรและกระบวนการ 
สนองกลยุทธ์ สพม.สพ.  ข้อที ่1 พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและลด 
                                                   ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา    
สนองมาตรฐานของ สมศ.  ข้อที ่2 แนวการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที ่2 เพ่ิมอัตราการเข้าเรียนลดการออกกลางคันและ 
                                                    ให้บริการ การศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากลาย  

ข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่
มาตรฐานการศึกษาชาติ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
                                    ทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
              ใหม่  (  ) เพ่ือส่งเสริม (  ) เพื่อพัฒนา  (   )เพ่ือแก้ไขปัญหา  
ระยะเวลาดำเนินงาน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
ปีการศึกษาดำเนินการ จำนวน 7,000.00 บาท  (เจด็พันบาทถ้วน)  
………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลซึ่งมีบทบาทต่อการดำรงชีวิตประจำวันของ
เรามากขึ้นและเป็นภาษาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประชาชนคนไทยและเป็นภาษาเพ่ือนำเข้าสู่สังคม
โลกแห่งการสื่อสารที่มีมาตรฐานสากลเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศดังนั้น
ภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมการเรียนการสอนการอบรมภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้และเห็นความสำคัญ
ของภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้ได้มาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่ม
สาระภาษาต่างประเทศจึงได ้ทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาของกลุ ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้นักเรียนได้รับการยกระดับผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือจัดค่ายภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนจำนวน  ๙๐  คน 
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๒.๒ เพ่ือฝึกทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้นักเรียนโรงเรียน 
      บ่อกรุวิทยา 
๒.๓ เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษให้ 
      มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น 

๓. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

๓.๑.๑ นักเรียนทั้งหมดจำนวน 90 คน ได้รับการพัฒนาทักษะเพ่ิมยกระดับเพ่ิม 
         ผลสัมฤทธิ ์

 ๓.๑.๒ นักเรียนจำนวนทั้งหมดจำนวน 90 คน ตระหนักถึงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
                   เป็นภาษาท่ีสองซึ่งมีผลต่อการศึกษาละการทำงานในอนาคต 
3.2 ด้านคุณภาพ 

        ๓.๒.๑ นักเรียนโรงเรียนบ่อกรุวิทยาจำนวนทั้งหมด ตระหนักเห็นความสำคัญของ 
                              การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นและนำไปใช้ใน    
              ชีวิตประจำวันเพ่ิมมากข้ึน 

๔. วิธีการดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ   ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๑
แข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 

๑. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
   - วางแผน/ปรึกษาหารือ 
   - เขียนกิจกรรม/โครงการ
เสนอ 
๒. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   - ขออนุมัติดำเนินจัด
กิจกรรม/โครงการ 
๓. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
- ประเมินผลและตรวจสอบผล
การดำเนินการกิจกรรม/
โครงการ 
๔. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  - สรุปประเมินโครงการฯ 
  - จัดทำรายงานโครงการฯ  
นำเสนอผู้บริหาร              

พ.ค. 65 - 
ก.ค.65 

 
 

ส.ค. 65 - 
ก.พ. 66 
 
ธ.ค. 65 - 
ก.พ. 66 
 
 
ธ.ค. 65 - 
ก.พ. 66 
 

 

- 
 
 
 

2,000 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาต่าง 
ประเทศ 

กิจกรรมที่ 2 ๑. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
   - วางแผน/ปรึกษาหารือ 

พ.ค. 65 - 
ก.ค.65 

- 
 

ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ   ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

สนามทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
 

   - เขียนกิจกรรม/โครงการ
เสนอ 
๒. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   - ขออนุมัติดำเนินจัด
กิจกรรม/โครงการ 
๓. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
- ประเมินผลและตรวจสอบผล
การดำเนินการกิจกรรม/
โครงการ 
๔. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  - สรุปประเมินโครงการฯ 
  - จัดทำรายงานโครงการฯ  
นำเสนอผู้บริหาร                  

 
 

ส.ค. 65 - 
ก.พ. 66 
 
ธ.ค. 65 - 
ก.พ. 66 
 
 
ธ.ค. 65 - 
ก.พ. 66 
 

 

 
 

5,000 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ  (ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2565- กุมภาพันธ์ 2566) 

6. งบประมาณ จำนวน 7,000  บาท  (เจ็ดพันบาทถ้วน) 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน ..........-............ บาท 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จำนวน       7,000   บาท 
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) จำนวน ..........-............ บาท 

7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  

9.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
9.2 กลุ่มบริหารงบประมาณ   

10. วิธีการวัดและประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
1. นักเรียนร้อยละ ๗๐ ผ่าน
การประเมิน สมรรถนะสำคัญ
ของผู้เรียนด้านความสามารถ
ในการ สื่อสาร ในระดับดี 
(ระดับ ๒ ขึ้นไป) (ร้อยละ 
๖๒) 
 

๑. แบบสอบถามความ 
พึงพอใจ 
2. แบบสังเกตการณ์เข้าร่วม
กิจกรรม 
 

๑. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความเข้าใจและเกิด
ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ
ไปพัฒนาเพ่ือยกระดับเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ 
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ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
 2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในระดับ
พึงพอใจมาก 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 นักเร ียนที ่เข ้าร ่วมโครงการมีความรู ้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะการเร ียนรู้

ภาษาอังกฤษและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาเพื่อยกระดับเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ 
11.2 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนเพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในระดับพึงพอใจมาก 
 
 
    ลงชื่อ   ผู้เสนอโครงการ 

    (นางสมหมาย  ศรีสุข ) 
ตำแหน่งครู  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 

ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายเอกราช  พาชัย) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ   ผู้ตรวจสอบโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน  

 
 

ลงชื่อ   ผู้กลั่นกรองโครงการ 
                                                   (นางสาวฐวิันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 
                                                   รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างระเทศ 
 

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

รวมทั้งสิ้นจำนวน  ๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) 
 
รายละเอียดการใช้จ่ายทุกรายการถัวจ่าย  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ (บาท)  
รวม 

(บาท) 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

กิจกรรมที ่๑ แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 
1 ค่ารางวัลในการแข่งขัน

ในการตอบปัญหา 
- ๑,๐๐๐ - - - ๑,๐๐๐ 

กิจกรรมที ่๒ สนามทักษะภาษาอังกฤษ 
2 ค่าของรางวัลในการ

แข่งขันทักษะต่างๆ 
๑. หาความหมายคำศัพท์ 
๒. English Quiz 
๓. Spelling Bee 

- ๔,๐๐๐ - - - ๔,๐๐๐ 

3 วัสดุ - - ๒,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ 
รวมทั้งโครงการ (บาท) - 5,000 2,000 - - 7,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 

17. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ผ่านองค์กรวิชาชีพ   
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     1 เมษายน 2565 -31 มีนาคม 2566 
งบประมาณดำเนินการ     จำนวน 7,000 บาท  (เจด็พันบาทถ้วน)  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  เพ่ือสงเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 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 งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
ส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ผ่าน
องค์กรวิชาชีพ 
 

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

ตลอดปี
การศึกษา 
๒๕65 

7,000 นางธัญญาเรศ 
จุลปานนท์ 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

องค์กรวิชาชีพ ได้แก่ 1) ปลูก
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 ปีการศึกษา ๒๕65 
 
๖. งบประมาณ  จำนวน 7,000 บาท  (เจ็ดพันบาทถ้วน) 

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

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

9.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
9.2 คณะครูงานประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
9.3 คณะครูผู้เปิดกิจกรรมองค์กรวิชาชีพ 
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๑๐. วิธีการวัดและประเมินผล 

 

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 
               (นายเอกราช  พาชัย) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
๑.  นักเรียนมีทักษะการ
เรียนรู้ผ่านองค์กรวิชาชีพ 

แบบสังเกต อยู่ในเกณฑ์ระดับดี  

2.  การเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้เรียนร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรม 

3.  ความพึงพอใจ แบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้เรียนมีความพึงพอใจร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป 
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ลงชื่อ   ผู้ตรวจโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
หัวหน้างานแผนงานและนโยบาย 

 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นางสาวฐิวันกาญจณ์  วงษ์อำมาตร) 
                                                    รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

 
 
 
ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 

   (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ผ่านองค์กรวิชาชีพ 

 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ    กลุ่มงานประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

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

รวมทั้งสิ้น จำนวน 7,000 บาท   (เจ็ดพันบาทถ้วน) 
 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  ทุกรายการถัวจ่าย  
 

ที ่ รายการ จำนวน  
(หน่วย) 

หน่วยละ  
(บาท) 

เป็นเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 อาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง
เครื่องดื่ม 2 มื้อ  
 
 
 
 
 

140 50 7,000 เหมาจ่าย 

                               รวม 7,000  
รวมทั้งสิ้น  7,000  บาท             (เจ็ดพันบาทถ้วน) 
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18. โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
สนองยุทธ์ศาสตร์แผนการศกึษาชาติ (2560-2579) ข้อที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  

     และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ. ข้อที ่2 ข้อที่ ๓ และข้อที่ ๔  
สนองกลยุทธ์ สพฐ   ข้อที่ 3 
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ 6 
สนองกลยุทธ์ สพม สพ  ข้อที ่3    
สนองมาตรฐานของ สมศ  ข้อที ่1  
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที ่2 ข้อที่ 3 และ ข้อที่ 4   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารวิชาการ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายเอกราช  พาชัย     
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

     ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม (   )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 
งบประมาณดำเนินการ     จำนวน 10,000 บาท   
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้และผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ของใน
ระดับชั้น ม.6 ของโรงเรียนบ่อกรุวิทยาในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาสูงขึ้นตามลำดับทุกปีการศึกษา ใน
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 กลุ่ม
อ่อน” เป็นกิจกรรมเพ่ิมเติมความรู้ให้กับนักเรียน 
ระดับ ม.๖ เพ่ือเตรียมความพร้อมทดสอบ O-NET 
(คาบสอนเสริม) 
-จัดกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้รู้จักวิเคราะห์ โดย
ออกแบบการสอนให้คิดวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น  
-จัดแบบเสริมทักษะหลักภาษาการใช้ภาษา 
ประกอบการฝึกทักษะการวิเคราะห์ข้อสอบ ชุด
ข้อสอบ O-NET  
-จัดข้อสอบ O-NET ม.๖ จากข้อสอบออนไลน์จาก
คลังข้อสอบของกลุ่มสาระภาษาไทย 
-จัดเสริมความรู้โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 

ปี 
งบประมาณ 
2565 

นันทิยา  
จักรพันธุ์ 

-กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

-จัดสอนแยกกลุ่ม ๔ ระดับ โดยจัดเวลาสอนตาม
ชั่วโมงท่ีสอน 
-สอนเสริมเพ่ิมเติมกลุ่มอ่อน ในชั่วโมงซ่อมเสริม              
-วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET และจัดทำคลังข้อสอบ            
-จัดข้อสอบ O-NET ม.๖ จากข้อสอบจริงในปีที่
ผ่านมา                    
-จัดเสริมความรู้โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 

ปี 
งบประมาณ 
2565 

ปกรณ์สิทธิ์ 
บุษปศร 

 
 

-กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

-วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET และจัดทำคลังข้อสอบ 
ม.๖ 
-จัดสอนเนื้อหาเกี่ยวกับ ข้อสอบ O-NET ในชั่วโมง
เรียน 
-จัดข้อสอบ O-NET ม.๖ จากข้อสอบจริงในปีที่
ผ่านมา                    
-ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ 
-ประเมินผลการทดสอบ 
-จัดเสริมความรู้โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 

ปี 
งบประมาณ 
2565 

เบ็ญจมาศ               
อรอุมา                  
เอกราช                
ณัฐธิดา                       
ณัชพล 

เรือนขวัญ 
ธัญญาเรศ 
ขวัญฤทัย 

-กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

-รวบรวมข้อสอบ ม.๖ ตั้งแต่ปี ๕๑-๕๕ ให้นักเรียน
ฝึกทำ แล้วครูนักเรียนช่วยกันเฉลย 
-รวบรวมข้อสอบออนไลน์ ม.๖ ให้นักเรียนฝึกทำ 
-ทบทวนเนื้อหา ม.๖ ตามตัวชี้วัดแล้วฝึกทำ
แบบทดสอบ ข้อสอบ O-NET ม.๖  
-จัดเสริมความรู้โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 

ปี 
งบประมาณ 
2565 

ษิชณาก์ 
ชัยวัฒน ์
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

-กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา 

-ครูสืบค้นข้อสอบออนไลน์แต่ละมาตรฐานตัวชี้วัด 
ม.๖ และครูนำมาให้นักเรียนทำ ครูอธิบายเพ่ิมเติม 
-จัดให้ความรู้เสริมในชั่วโมงเรียนตามมาตรฐาน 
สาระการเรียนรู้ในระดับชั้น ม.๖ 

ปี 
งบประมาณ 
2565 
 
 

ก้องภพ 
วิทยา 

 

-กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

-พัฒนาในตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
-นำตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วนมาวิเคราะห์เพ่ือ
จัดทำสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกัน 
-จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ 
เช่น การทำข้อสอบออนไลน์ 
-นำตัวอย่างข้อสอบในปีที่ผ่านมาและดาวน์โหลด
ข้อสอบจากเว็บไซต์มาฝึกทำข้อสอบ 

ปี 
งบประมาณ 
2565 
 
 

กัณฐภษ 

-กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

-กิจกรรมป้ายนิเทศ จัดกิจกรรมนิเทศ สาระน่ารู้ 
-กิจกรรมเสียงตามสาย ให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับ
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ช่วงพักกลางวัน 
 

ปี 
งบประมาณ 
2565 
 

สุนันทา 
มนัส 

ศิวกานต์ 

-กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

ขั้นวางแผน 
-ประชุมบุคลากรครูในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
ขั้นดำเนินการ 
-ดำเนินการตามแผนกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โดยใช้เวลาในการติว 
๓ ชั่วโมง /สัปดาห ์
-จัดเสริมความรู้โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
ขั้นสรุปและประเมินผลกิจกรรม  
ประเมินผลและสรุปการดำเนินการ 

ปี 
งบประมาณ 
2565 
 
 

สมหมาย 
 

๕. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖5 

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

จำนวน 10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

๘. ผู้รับผิดชอบ คณะครูทุกท่าน 
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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  
         1) การดำเนินกิจกรรมบางกิจกรรม อาจไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019   
         2) งบประมาณการจัดกิจกรรมอาจไม่ค่อยเพียงพอ 
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
                 1) อาจมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่เป็นการปฏิบัติร่วมกันที่เป็นกลุ่มใหญ่ ลดขนาด
กลุ่มให้เล็กลง หรืออาจปรับเปลี่ยนเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์  
         2) บริหารจัดการการใช้งบประมาณให้เหมาะสม หรืออาจลดกิจกรรมบางอย่างลง 
เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอในการดำเนินกิจกรรม  
 
 
    ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ 

   (นายเอกราช  พาชัย) 
      หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายเอกราช  พาชัย) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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ลงชื่อ   ผู้ตรวจสอบโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน  

 
 
 

ลงชื่อ   ผู้กลั่นกรองโครงการ 
                                                   (นางสาวฐวิันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย  
โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   

 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

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

รวมทั้งสิ้น จำนวน 10,000 บาท   (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 
รายละเอียดการใช้จ่าย ทุกรายการถัวจ่าย  

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ (บาท)  
รวม 

(บาท) 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 
วัสดุ 

ค่า
สาธารณู
ปโภค 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 กิจกรรม เสริมสร้าง
ความรู้เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 

     
 
 

 

 
 
 

 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร ใน 
5 รายวิชา จำนวน 6 
ชั่วโมง/วัน แบบเหมาจ่าย 

10,000 - - - - 10,000 

รวมทั้งโครงการ (บาท) 10,000 - - - - 10,000 
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ตารางสอนเสริม O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ประจำปีการศึกษา 2565 
วันที่ 1 
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 

 
วันที่ 2 
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 
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วันที่ 3 
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 

 
วันที่ 4 
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 
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วันที่ 5 
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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19. โครงการมหกรรมวิชาการ 
สนองยุทธ์ศาสตร์แผนการศกึษาชาติ (2560-2579) ข้อที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  

     และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ. ข้อที่ 3  ข้อที่ 4 
สนองกลยุทธ์ สพฐ   ข้อที่ 2  ข้อที่ 3 
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ 6   
สนองกลยุทธ์ สพม สพ  ข้อที ่2  ข้อที่ 3   
สนองมาตรฐานของ สมศ  ข้อที ่3 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที ่5   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรือนขวัญ  พลฤทธิ์    
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

      ใหม่  (    )เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     1 เมษายน – 31 มีนาคม 2565  
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน 45,000บาท  (สีห่มื่นห้าพันบาทถ้วน)  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 กลุ่มบริหาร
วิชาการของโรงเร ียนเห็นความสำคัญของการจัดตลาดนัดวิชาการ (Open House) ให้ชุมชน 
ผู้ปกครอง และนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาที่อยู ่ในเขตพื้นที่บริการ ได้เข้ามาร่วมงานและ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางให้กับนักเรียน ผู้ปกครองมีโอกาสได้ปรึกษาในเรื่อง
การเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-6 และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1-3 

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  เชิงปริมาณ   

3.1.๑. นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
น้อย ๒๐๐ คน 

3.1.๒. มีการประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการอย่างทั่วถึง ร้อยละ ๑๐๐ 
3.2  เชิงคุณภาพ   

3.2.๑. มีการประสานความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนอย่างเหมาะสมและทั่วถึง 

3.2.๒. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูในสถานศึกษา กับผู้ปกครอง นักเรียนในเขตพ้ืนที่
บริการ 

3.2.๓. ครูและนักเรียนร่วมกันจัดแสดงผลงานทางวิชาการ อย่างภาคภูมิใจ 
  

๔. วิธีดำเนินโครงการ 
กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมตลาด
นัดวิชาการ 
(Open House)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
1.1 ประชุมวางแผน  
1.2 ขออนุมัติการดำเนิน
กิจกรรม 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การ
จัดกิจกรรม 
2.2 จัดกิจกรรมตลาดนัด
วิชาการ (Open House) 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
3.1 นิเทศผลการดำเนินงานและ
ให้ข้อเสนอแนะ 

3.2 สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม
และจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
 วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผนเพ่ือ
ดำเนินโครงการครั้งต่อไป 

ปีการศึกษา 
๒๕๖5 

45,000 ว่าที่ร้อยตรีหญิง
เรือนขวัญ  พลฤทธิ์
และคณะกรรมการ 
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๕. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2565 
 
๖. งบประมาณ  จำนวน 45,000บาท  (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

  งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว    
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จำนวน  45,000บาท  
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................) 
 

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

9.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
9.2 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

๑๐. วิธีการวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
๑.  ความพึงพอใจของนักเรียน แบบประเมิน ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนมี

ความพึงพอใจมาก 

 

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.๑. เกิดการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรอื่น ๆ  
11.๒. มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
11.๓. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา กับผู้ปกครอง ชุมชน และ

องค์กรอื่น    
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    - 
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    ลงชื่อ                   ผู้เสนอโครงการ 

(ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรือนขวัญ พลฤทธิ์) 
                                                 คร ู
. 
 

ลงชื่อ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นายเอกราช พาชัย) 

   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ 
     (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
       หวัหน้างานนโยบายและแผน  

 
 

ลงชื่อ    ผู้กลั่นกรองโครงการ 
                                                        (นางสาวฐิวนักาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 

    รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 

ลงชื่อ         ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา  
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการมหกรรมวิชาการ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน …………… บาท    
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จำนวน 45,000 บาท    
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................)  จำนวน …………… บาท    

รวมทั้งสิ้น จำนวน 45,000บาท  (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกรายการถัวจ่าย  
 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้จ่าย จำนวน ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 

--กิจกรรมแสดงผลงาน
นักเรียนวันตลาดนัดวิชาการ 
(Open House) 

- ค่าอาหารจำนวน 419  คน 
ๆ ละ 5๐ บาท/มื้อ 
 

419 50 20,950 

- ค่าอาหารว่าง จำนวน 419 
คน ๆ 25 บาท/เวลา จำนวน 2 
เวลา 

419 50 20,950 

 -ค่าเกียรติบัตรนักเรียน 419 8 3,352 

รวม  45,252 
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20. โครงการส่งเสริมความสามารถทางด้านวิชาการ ศิลปหัตถกรรม 
สนองยุทธ์ศาสตร์แผนการศกึษาชาติ (2560-2579) ข้อที่ ๔  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค  

     และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ. ข้อที่ 3  ข้อที่ 4 
สนองกลยุทธ์ สพฐ   ข้อที่ 2  ข้อที่ 3 
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ 6   
สนองกลยุทธ์ สพม สพ  ข้อที ่2  ข้อที่ 3   
สนองมาตรฐานของ สมศ  ข้อที ่3 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที ่5   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรือนขวัญ  พลฤทธิ์    
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

      ใหม่  (    )เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566  
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน 77,000บาท  (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 

2.๑. เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถตามความถนัดของตนเอง 
2.๒. เพ่ือให้นักเรียนได้ไปแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่ และระดับภาค/ระดับประเทศ 
2.๓. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีประสบการและได้เห็นผลงานของโรงเรียนอื่น 

๓. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ   

3.1.1. ครูผู้สอนทุกคน ทุกลุ่มสาระมีการแข่งขันเพ่ือทดสอบความสามารถของผู้เรียน 
3.2  เชิงคุณภาพ   
3.2.1. ร้อยละ ๘๐ ของทุกกลุ่มสาระฯมีการฝึกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 

ระดับภาค/ประเทศ 
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3.2.๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีการเข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาคประเทศ 
  

๔. วิธีดำเนินโครงการ 
กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมส่งเสริม

ความสามารถ

ทางวิชาการ

(ศิลปหัตถกรรม

ระดับเขตพ้ืนที่) 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
1.1 ประชุมวางแผน  
1.2 ขออนุมัติการดำเนิน
กิจกรรม 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การ
จัดกิจกรรม 
2.2 จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถทางวิชาการ
(ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพ้ืนที่) 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
3.1 นิเทศผลการดำเนินงานและ
ให้ข้อเสนอแนะ 

3.2 สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม
และจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
 วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผนเพ่ือ
ดำเนินโครงการครั้งต่อไป 

ปีการศึกษา 
๒๕๖5 

50,000 ว่าที่ร้อยตรีหญิง
เรือนขวัญ  พลฤทธิ์
และคณะกรรมการ 

กิจกรรมส่งเสริม

ความสามารถ

ทางวิชาการ

(ศิลปหัตถกรรม

ระดับภาค) 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
1.1 ประชุมวางแผน  
1.2 ขออนุมัติการดำเนิน
กิจกรรม 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การ
จัดกิจกรรม 

ปีการศึกษา 
๒๕๖5 

27,000 ว่าที่ร้อยตรีหญิง
เรือนขวัญ  พลฤทธิ์
และคณะกรรมการ 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2.2 จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถทางวิชาการ
(ศิลปหัตถกรรมระดับภาค) 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
3.1 นิเทศผลการดำเนินงานและ
ให้ข้อเสนอแนะ 

3.2 สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม
และจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
 วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผนเพ่ือ
ดำเนินโครงการครั้งต่อไป 

 

๕. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2565 
 
๖. งบประมาณ  จำนวน 77,000บาท  (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  

  งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว   จำนวน  7,000บาท 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จำนวน  70,000บาท  
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................) 
 

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

9.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
9.2 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

๑๐. วิธีการวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
๑.  ความพึงพอใจของนักเรียน แบบประเมิน ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีการ

เข้าร่วมแขง่ขัน 
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๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๑.๑. ผู้เรียนได้แสดงความสามารถตามความถนัดของตนเอง 
๑๑.๒. นักเรียนได้ไปแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่ และระดับภาค/ระดับประเทศ 
๑๑.๓. ผู้เรียนได้มีประสบการและได้เห็นผลงานของโรงเรียนอื่น 
    

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    - 
 
 
    ลงชื่อ                   ผู้เสนอโครงการ 

(ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรือนขวัญ พลฤทธิ์) 
                                                 คร ู
. 
 

ลงชื่อ               ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     (นายเอกราช พาชัย) 

     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวชิาการ 
 
 

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ 
      (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
       หวัหน้างานนโยบายและแผน  

 
  

ลงชื่อ    ผู้กลั่นกรองโครงการ 
                                                        (นางสาวฐิวนักาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 

    รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 
 

ลงชื่อ         ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการส่งเสริมความสามารถทางด้านวิชาการ ศิลปหัตถกรรม 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน 7,000 บาท    
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จำนวน 70,000 บาท    
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................)  จำนวน …………… บาท    

รวมทั้งสิ้น จำนวน 77,000บาท  (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกรายการถัวจ่าย  
 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้จ่าย จำนวน ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 

กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทาง

วิชาการ(ศิลปหัตถกรรมระดับเขต

พ้ืนที)่ 
 

- ค่าอาหาร 5๐ บาท/
มื้อ 
 

450 50 22,500 

- ค่าอาหารว่าง 25 
บาท/เวลา จำนวน 2 
เวลา 

450 50 22,500 

-วัสดุอุปกรณ์การสอน 5,000 1 5,000 

กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทาง
วิชาการ(ศิลปหัตถกรรมระดับภาค) 

- ค่าอาหาร 5๐ บาท/
มื้อ 
 

250 50 12,500 

- ค่าอาหารว่าง 25 
บาท/เวลา จำนวน 2 
เวลา 

250 50 12,500 

-วัสดุอุปกรณ์การสอน 2,000 1 2,000 
รวม  77,000 
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21. โครงการ ทัศนศึกษา  
สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) 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     นายจักรพันธุ์  จิตรเพ็ชร์     
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

      ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม (   )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท   (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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 นักเรียนโรงเรียนบ่อกรุวิทยา  จำนวน 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 

 2565 

นายจักรพันธุ์   
จิตรเพ็ชร์ 

๕. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
๖. ปีการศึกษา จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท   (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

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

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/เพชรบุรี/ประจวบคีรีขันธ์ 

๘. ผู้รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการและครูผู้สอนได้รับมอบหมายควบคุมดูแลนักเรียน 

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 
         (นายจักรพันธุ์  จิตรเพ็ชร์) 
                   ตำแหน่ง ครู    
 
 
ลงชื่อ             ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายเอกราช  พาชัย) 
     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวชิาการ 
 
 
 
ลงชื่อ                 ผู้ตรวจโครงการ 
       (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
           หวัหน้างานนโยบายและแผน  

 
 
 

ลงชื่อ                     ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย  
โครงการทัศนศึกษา 

 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท   (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) 

   
               รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท   (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
รายละเอียดการใช้จ่ายปีการศึกษา ทุกรายการถัวจ่าย  
 

ที ่ รายการ จำนวน  
(หน่วย) 

หน่วยละ  
(บาท) 

เป็นเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 กิจกรรมการทัศนศึกษานอกสถานที่   ๕๐,๐๐๐   
      
      

                                รวม ๕๐,๐๐๐   
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท   (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
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22. โครงการปรับพื้นฐานนักเรียน 
สนองยุทธ์ศาสตร์แผนการศกึษาชาติ (2560-2579) ข้อที่ ๔  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค  

     และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ. ข้อที่ 3  ข้อที่ 4 
สนองกลยุทธ์ สพฐ   ข้อที่ 2  ข้อที่ 3 
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ 6   
สนองกลยุทธ์ สพม สพ  ข้อที ่2  ข้อที่ 3   
สนองมาตรฐานของ สมศ  ข้อที ่3 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที ่5   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายเอกราช  พาชัย   
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

      ใหม่  (    )เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     1 เมษายน 2565- 31 มีนาคม 2566  
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน - บาท  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 หลักการจัดการศึกษากำหนดว่า “การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียน
สำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” 
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่าแท้จริง ในการ
จัดการเรียนการสอนถึงแม้ครูจะมีอุปกรณ์ สื่อ และเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย แต่ผู้เรียนมีความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนแต่ละครั้งทำให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ไม่เท่ากัน จึงต้องมีการปรับพื้นฐานการเรียนให้ผู้เรียนที่มีศักยภาพต่างกัน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรวมทั้งได้รับประสบการณ์ ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และเพิ่มความสัมพันธ์ในกลุ่ม
ระหว่างครูผู้สอน และเพื่อนผู้เรียนที่มีความพร้อมทางด้านการเรียนจะเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว 
การปรับพื้นฐานทางการเรียนจะช่วยพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนให้มากข้ึน 
๒. วัตถุประสงค์ 

2.1.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีพื้นฐานที่จะเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
2.2.  เพ่ือให้ผู้เรียนเรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน 
2.3.  เพ่ือให้ผู้เรียนสร้างความคุ้นเคยกับเพ่ือนและครู 

๓. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ   

3.1.1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าเรียนปรับพื้นฐานในช่วง
ปิดภาคเรียน 
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3.2  เชิงคุณภาพ   
3.2.1. ผู้เรียนที่เรียนปรับพื้นฐานได้รับความรู้ มีความพร้อมก่อนเข้าเรียน และสามารถอยู่

ร่วมกับเพื่อนในกลุ่มได้และผู้เรียนมีความรู้เพิ่มข้ึน 
๔. วิธีดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมปรับ

พ้ืนฐานนักเรียน 
1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
1.1 ประชุมวางแผน  
1.2 ขออนุมัติการดำเนิน
กิจกรรม 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การ
จัดกิจกรรม 
2.2 จัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐาน
นักเรียน 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
3.1 นิเทศผลการดำเนินงานและ
ให้ข้อเสนอแนะ 

3.2 สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม
และจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
 วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผนเพ่ือ
ดำเนินโครงการครั้งต่อไป 

ปีการศึกษา 
๒๕๖5 

- นายเอกราช  พาชัย
และคณะกรรมการ 

 

๕. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2565 
๖. งบประมาณ  จำนวน - บาท  

   งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน …………… บาท    
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จำนวน …………… บาท  
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................) 

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา  
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเอกราช  พาชัย 
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๙. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
9.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
9.2 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

๑๐. วิธีการวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
๑.  ความพึงพอใจของนักเรียน แบบประเมิน ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน 

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๑.๑. เรียนมีความรู้ทักษะขั้นพ้ืนฐานของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพ่ิมข้ึน 
   

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 
    ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ 

   (นายเอกราช  พาชัย) 
      หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 

               (นายเอกราช  พาชัย) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

 
ลงชื่อ   ผู้ตรวจสอบโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน  

 
 

ลงชื่อ   ผู้กลั่นกรองโครงการ 
                                                   (นางสาวฐวิันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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23. 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  1 เมษายน 2565 -31 มีนาคม 2566 
ปีการศึกษาดำเนินการ  จำนวน 5๑,๕๐๐  (ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
…………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

ในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเพื่อใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องสำคัญของ
กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่  21 ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีวิตในสังคมอย่าง
ทั่วถึง ครูผู้สอนจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้
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 

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ได้เล็งเห็นความสำคัญของทักษะที่จำเป็นสำหรับนักเรียนเพื่อใช้ชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีทักษะที่สามารถส่งผลให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
จึงได้จัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษา  
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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  
เนตรนารีในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น   

ตลอดปี
การศึกษา 
๒๕๖๕ 

นายมนัส   
อ่อนสำลี  

คณะครูและ 
บุคลากรทุกคน 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
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 
๒๕๖๕ 

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 เพ่ือขอความร่วมมือในการ
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) 

ตลอดปี
การศึกษา 
๒๕๖๕ 

นางสาวเรือน
ขวัญ  พลฤทธิ์ 
คณะครูและ 

บุคลากรทุกคน 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
      วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะ 
ในการวางแผนเพ่ือดำเนินโครงการ
ครั้งต่อไป 
 

กิจกรรมที่ 4 
การทำกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    1.1 ประชุมวางแผนจัดทำ
โครงการ และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
    1.2 ขออนุมัติโครงการและปี
การศึกษา ประสานงานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อขอความร่วมมือในการ
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 
๒๕๖๕ 

นายจักรพันธุ์  
จิตรเพ็ชร์ 

คณะครูและ 
บุคลากรทุกคน 
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๕. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ปีการศึกษา 2564 
 
๖. ปีการศึกษา จำนวน 5๑,๕๐๐  (ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

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

 
๗. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา  
 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายจักพันธุ์  จิตรเพ็ชร์  
 
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  
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 11.2. นักเรียนร่วมทำกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี ลูกเสือวิสามัญ รักษา
ดินแดน สาธารณประโยชน์  โดยเข้าค่ายฝึกอบรม หรือทำกิจกรรมอย่างน้อย 1 กิจกรรม   

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

อาจไม่ครบร้อยละ 100 
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง  

แก้ไขโดยจัดกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์เพิ่มเติมทดแทนให้ในภายหลัง  
 
 
      ลงชื่อ                    ผู้เสนอโครงการ 

      (นายปกรณ์สิทธิ์  อุ่นทรัพย์) 
             ตำแหน่ง ครู 
 

    
ลงชื่อ                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายเอกราช  พาชัย) 
   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
ลงชื่อ          ผู้ตรวจโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน  
 

 
ลงชื่อ              ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร ลูกเสือ เนตรนารี รักษาดินแดนและสาธารณประโยชน์  

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5๑,๕๐๐  (ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................) 

           รวมทั้งสิ้นจำนวน จำนวน 5๑,๕๐๐  (ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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 3๐ ๔,๒๐๐  
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 5๑,๕๐๐   
รวมทั้งสิ้นจำนวน จำนวน 5๑,๕๐๐  (ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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24. โครงการการเสริมสร้างทักษะทางด้านกีฬา 
สนองยุทธ์ศาสตร์แผนการศกึษาชาติ (2560-2579) ข้อที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  

     และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ. ข้อที ่2  
สนองกลยุทธ์ สพฐ   ข้อที่ 3 
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ 6 
สนองกลยุทธ์ สพม สพ  ข้อที ่3    
สนองมาตรฐานของ สมศ  ข้อที ่1 และ ข้อ 2 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที ่2 ข้อที่ 3 และ ข้อที่ 4   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายก้องภพ ธัญญเจริญ    
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

      ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566  
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน 2๓,๑00 บาท  (สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากโรงเรียนบ่อกรุวิทยา     เป็นโรงเรียนประจำตำบล  ขนาดกลาง  ปัจจุบันเปิดการ
เรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย  และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ   โรงเรียนบ่อกรุวิทยาได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ เช่น  กีฬาวอลเลย์บอล 
กีฬาฟุตบอล และกีฬาเซปักตะกร้อ   ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และ 
กรีฑา ระดับเขตพื้นที่และจังหวัดเป็นประจำทุกปีที่ผ่านมามีผลงานเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง  และเพ่ือ
เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะทางด้านกีฬาต่างๆและส่งเสริมให้มีสุขภาพที่แข็งแรง 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนที่มีทักษะด้านกีฬา ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ 
 ๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย  มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 
 ๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
 ๒.๔ เพ่ือให้นักเรียน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
   
๓. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ   

3.1.1.  นักเรียนมีทักษะทางด้านกีฬาเกณฑ์อยู่ในระดับดี ร้อยละ 80  
3.1.2.  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมการแข่งขัน อยู่ใน 

ระดับดี ร้อยละ 80 
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 3.2  เชิงคุณภาพ   
3.2.1.  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรมและทักษะทางด้านกีฬา 
3.2.2.  นักเรียนมีเจตคติที่ดตี่อการเล่นกีฬา  

 
๔. วิธีดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
การเสริมสร้าง
ทักษะทางด้าน
กีฬา 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
1.1 ประชุมวางแผน  
1.2 ขออนุมัติการดำเนิน
กิจกรรม 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 จัดเตรียมพาหนะและการ
แข่งขันกีฬา  
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
3.1 สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม
และจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
 วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผน
เพ่ือดำเนินโครงการครั้งต่อไป 

มิ.ย.-ก.ย. 
65 

๒๓,๑00 นายก้องภพ 
ธัญญเจริญ 
และคณะครู

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุข

ศึกษาและพล
ศึกษา 

 

 

๕. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ     1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 
 
๖. งบประมาณ  จำนวน ๒๓,๑00บาท  (สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  

  งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน    -   บาท  
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จำนวน  ๒๓,๑00 บาท  
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................) 
 

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา  
 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายก้องภพ  ธัญญเจริญ 
 



 

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

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 

๙. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
9.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
9.2 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
๑๐. วิธีการวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
๑.  นักเรียนมีทักษะทางด้านกีฬา แบบสังเกต อยู่ในเกณฑ์ระดับดี  
๒.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อกีฬา แบบประเมิน อยู่ในเกณฑ์ระดับดี  
3.  การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้เรียนร้อยละ ๑๐0 เข้าร่วม
กิจกรรม 

4.  ความพึงพอใจ แบบสอบถามความ 
พึงพอใจ 

ผู้เรียนมีความพึงพอใจร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป 

 

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1  นักเรียนมีทักษะทางด้านกีฬาทีด่ีขึ้น  
 11.2  นักเรียนนำความรู้และประสบการทางด้านกีฬาไปปรับใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพ  
 11.3  นักเรียนมีเจตคติที่ดีทางด้านกีฬา 
 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
         1) งบประมาณการจัดกิจกรรมอาจไม่ค่อยเพียงพอ 
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
                 1) บริหารจัดการการใช้งบประมาณให้เหมาะสม เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการ
งบประมาณให้เพียงพอในการดำเนินกิจกรรม  
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    ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 
(นายก้องภพ  ธัญญเจริญ) 

                                               หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
. 
 
 

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายเอกราช  พาชัย) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

 
 

ลงชื่อ   ผู้ตรวจสอบโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน  

 
 
 

ลงชื่อ   ผู้กลั่นกรองโครงการ 
                                                    (นางสาวฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการการเสริมสร้างทักษะทางด้านกีฬา 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ: กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน   -  บาท    
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จำนวน 2๓,๑๐๐ บาท    
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................)  จำนวน …………… บาท    

รวมทั้งสิ้น จำนวน 2๓,๑๐๐ บาท   (สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 
รายละเอียดการใช้จ่าย ทุกรายการถัวจ่าย  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ (บาท)  
รวม 

(บาท) 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 

วัสดุ 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 กิจกรรมที่ 1 
โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชน อบจ.
สุพรรณบุรี  

      
๑๒,๕๐

๐ 
 

 
 

๒ ค่าอาหารนักกีฬา (๒๕ 
คนๆ ละ ๕๐ บาท ๑๐ 
วัน/อาทิตย์) 

- ๑,๒๕๐
๐ 

- - -  

 กิจกรรมที่ ๒ 
การแข่งขันกีฬานักเรียน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดสุพรรณบุรี “สุ
พรรณิการณ์เกมส์” 

     
 
 
 

 
 
 
 

๖,๐00 

๔ ค่าอาหารนักกีฬา (๒๔ 
คนๆ ละ ๕๐ บาท ๕ 
วัน/อาทิตย์) 

- ๖,๐00 - - -  
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ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ (บาท)  

รวม 

(บาท) 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 กิจกรรมที่ ๓ 
แข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียนประจำจังหวัด
สุพรรณบุรี (กกท.)     
ประจำปี ๒๕๖๕ 

     
 
 
 

 
 
 
 

๔,๖00 

๗ ค่าอาหารนักกีฬา (๒๓ 
คนๆ ละ ๕๐ บาท ๔ 
วัน/อาทิตย์) 

- ๔,๖00 - - -  

รวมทั้งโครงการ (บาท) - ๒๓,๑๐
๐ 

- - - ๒๓,๑๐
๐ 
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25. โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบาย ศธ.  นโยบายที่ 1 
สอดคล้องกับจุดเน้น สพฐ. จุดเน้นที่ 1    ตัวชี้วัดที่ 1-3 
สอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียนมาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.2, 1.2 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 จุดเน้นที่ 2, 5  
สนองนโยบายขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษา  ด้านที่ 1  องค์ประกอบที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 
4.1 
ตรงกับข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสาม ข้อที่ ๒     ด้านการบริหารจัด
การศึกษา 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ/งานห้องสมุด 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนันทิยา  เอกคณาปราชญ์ 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม   ต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการ.................................... 

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

ระยะเวลาดำเนินงาน  1 เมษายน 2565-31 มีนาคม 2566 
งบประมาณดำเนินการ  4,๘๐๐ บาท 
............................................................................................................................. ................................ 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื ่องจากการจัดการเรียนการสอน ตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ เพื่อศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนครู บุคลากรมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประ โยชน์ 
ตลอดจนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตจะเกิดขึ้นได้ นักเรียนต้องมีนิสัยรักการอ่านจะทำให้
นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 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 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดทำกิจกรรมที่น่าสนใจในห้องสมุด 
2.2 เพ่ือจัดทำสารสนเทศด้านการใช้บริการของห้องสมุด 
2.3 เพ่ือจัดให้มีหนังสือ สื่อให้บริการเพ่ิมมากขึ้น  

 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  

-มีกิจกรรมที่หลากหลายเชิญชวนให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการ 
-มีระบบสารสนเทศครบถ้วนถูกต้อง 
-มีหนังสือ สื่อให้บริการเพ่ิมมากข้ึน 

3.2 เชิงคุณภาพ  
-จัดกิจกรรมเชิญชวนให้ผู้เรียนเข้าใช้ห้องสมุดอย่างน้อยเดือนละ 1 กิจกรรม 
-คุณภาพของระบบสารสนเทศห้องสมุดอยู่ในระดับดีมาก 
-มีหนังสือ สื่อ ให้บริการเพิ่มขึ้น  
 

สนองนโยบายขับเคลื ่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษา โดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษา “3 ห่วง 2 เงื่อนไข” ดังนี้ 
 - ด้านพอประมาณ  ได้จัดซื ้อและจัดหาอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมและ
พอเพียงต่อการจัดกิจกรรมอย่างคุ้มค่า  
 - ด้านมีเหตุผล  ได้คัดเลือกและจัดกิจกรรมที่เหมาะสมให้กับนักเรียน  
 - ด้านความมีภูมิคุ้มกันที่ดี การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์และสามารถห่างไกลจากสิ่งเสพติด และฝึกทักษะให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้นำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  
 - เงื่อนไขความรู้ มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ อย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จำนำ
ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและระมัดระวังในข้ันตอนปฏิบัติ  
 - เงื ่อนไขคุณธรรม มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน  
มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต 
 
4. วิธีการดำเนินโครงการ 
 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมส่งเสริมการ
ค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    วางแผน กำหนดการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการค้นคว้าเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 

ปีการศึกษา 256๕ 
นางสาวนันทิยา 
เอกคณาปราชญ์ 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
จัดกิจกรรมที ่ส่งเสริมการค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
1.กิจกรรม “ชวนน้องท่องโลก
หนังสือ”  
2. กิจกรรม “แนะนำหนังสือใหม่” 
3. กิจกรรม “เว็บเพจ เฟซบุ๊คส์” 
4. กิจกรรม “สัปดาห์ห้องสมุด 
ส่งเสริมการอ่าน รักการค้นคว้า   
พัฒนาสู่สากล” 
5.  กิจกรรม “เล่านิทานให้น้องฟัง” 
“อ่านหนังสือให้แม่ฟัง” 
6.  กิจกรรม “รักการอ่าน  
สานสัมพันธ์ชุมชน” 
7. กิจกรรม “มุมหนังสือเคลื่อนที่” 
8. กิจกรรม “หยุดทุกอย่างเพ่ือ 
การอ่าน” 
9. กิจกรรม “ป้ายนิเทศรักการ
อ่าน” 
10. กิจกรรม “ยอดนักอ่าน” 
11. กิจกรรม “ยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน” 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
ประเมินผลกิจกรรม 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   นำผลการประเมินมาปรับปรุง
การพัฒนาการจัดกิจกรรม 

2.กิจกรรมพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศด้านการใช้
บริการห้องสมุด 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    วางแผน กำหนดการจัดกิจกรรม
พัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการใช้
บริการห้องสมุด 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
ดำเนินการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการใช้บริการห้องสมุด 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 

ปีการศึกษา 256๕ นางสาวนันทิยา 
เอกคณาปราชญ์ 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ประเมินผลการพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศด้านการใช้บริการ
ห้องสมุด 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   นำผลการประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการใช้บริการห้องสมุด 

3.กิจกรรมจัดหาหนังสือ 
ให้บริการในห้องสมุด 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    วางแผน กำหนดการจ ัดหา
หน ังส ือ ให ้บร ิการในห ้องสมุด 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
ดำ เน ินการจ ั ดหาหน ั งส ื อ  สื่ อ 
หนังสือพิมพ์ วารสาร 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
ประเมินผลกิจกรรม 
4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   นำผลการประเมินมาปรับปรุง
การพัฒนาการจัดกิจกรรม 

ปีการศึกษา 256๕ นางสาวนันทิยา 
เอกคณาปราชญ์ 

4.กิจกรรมซ่อมหนังสือ 1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    วางแผน กำหนดการจัดกิจกรรม
ซ่อมหนังสือ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
ดำเนินกิจกรรมซ่อมหนังสือ 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
ประเมินผลกิจกรรม 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   นำผลการประเมินมาปรับปรุง
การพัฒนาการจัดกิจกรรม 

ปีการศึกษา 256๕ นางสาวนันทิยา 
เอกคณาปราชญ์ 

 

5.กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด 

ส่งเสริมการอ่าน 
1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    วางแผน กำหนดการจัดกิจกรรม
สัปดาห์ห้องสมุด 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด 

ปีการศึกษา  256๕ นางสาวนันทิยา 
เอกคณาปราชญ์ 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
ประเมินผลกิจกรรม 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   นำผลการประเมินมาปรับปรุง
การพัฒนาการจัดกิจกรรม 

 
5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 1 เมษายน 2565-31 มีนาคม 2566 
 
6. งบประมาณ จำนวน  ๔,๘00  บาท  (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 

 งบประมาณเรียนฟรี 15 ปี   
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  
 งบอ่ืนๆ (ระบุ) ................................. 

7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนันทิยา  เอกคณาปราชญ์ 
 
9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ หัวหน้างานห้องสมุด  
 
10. วิธีการวัดและประเมินผล  
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
กิจกรรมส่งเสริมการค้นคว้า
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

1. แบบเข้าร่วมกิจกรรม 
2. แบบสถิติการเข้าใช้บริการ 
3. แบบประเมินความพึงพอใจ 

-จัดกิจกรรมเชิญชวนให้ผู้เรียน
เข้าใช้ห้องสมุดอย่างน้อยเดือน
ละ 1 กิจกรรม 
-ผู้เรียนมีความพึงพอใจใน
ระดับ 
ดีมาก 

พัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้าน
การใช้บริการห้องสมุดที่เป็น
ปัจจุบัน 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
คุณภาพสารสนเทศ  

-คุณภาพของระบบสารสนเทศ
ห้องสมุดอยู่ในระดับดีมาก 

มีจัดหาหนังสือ สื่อ ให้บริการ 
ในห้องสมุด 

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
จำนวนหนังสือท่ีให้บริการ 

-มีหนังสือ สื่อ ให้บริการ
เพ่ิมข้ึน  

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 มีกิจกรรมที่หลากหลายเชิญชวนให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการ 
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11.2 มีระบบสสารสนเทศครบถ้วนถูกต้อง 
11.3  มีหนังสือ สื่อให้บริการเพิ่มมากข้ึน 

 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
         1) การดำเนินกิจกรรมบางกิจกรรม อาจไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019   
         2) งบประมาณการจัดกิจกรรมอาจไม่ค่อยเพียงพอ 
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
                 1) อาจมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่เป็นการปฏิบัติร่วมกันที่เป็นกลุ่มใหญ่ ลดขนาด
กลุ่มให้เล็กลง หรืออาจปรับเปลี่ยนเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์  
         2) บริหารจัดการการใช้งบประมาณให้เหมาะสม หรืออาจลดกิจกรรมบางอย่างลง 
เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอในการดำเนินกิจกรรม  
 
    ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ  
          (นางสาวนันทิยา  เอกคณาปราชญ์) 

    หัวหน้างานห้องสมุด 
 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายเอกราช พาชัย) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 

ลงชื่อ    ผู้ตรวจโครงการ       
 (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
        หัวหน้างานแผนงานและนโยบาย 

 
 

      ลงชื่อ    ผู้กลั่นกรองโครงการ 
                                                           (นางสาวฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 
            รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 

ลงชื่อ         ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายวรรณดน  สุขาทิพยพันธุ์) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการห้องสมุดมีชีวิต 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ  งานห้องสมุด 

 
 งบประมาณเรียนฟรี 15 ปี     
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว   จำนวน ๔,๘00 บาท    
 งบอ่ืนๆ (ระบุ.................................) 
    รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๘00 บาท   (สี่พันแปดร้อยบาท
ถ้วน) 

 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกรายการถัวจ่าย  

 
ที ่ รายการ จำนวน 

(หน่วย) 
หน่วยละ 
(บาท) 

เป็นเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ จัดหาหนังสือ สื่อ  
ให้บริการในห้องสมุด 

๑๐ ๑๖๐ ๑,๖๐๐  

๒ ค่าหนังสือพิมพ์รายวัน ๓๒๐ ฉบับ 10 ๓,๒๐๐  
รวม ๔,๘00  

รวมทั้งสิ้น ๔,๘00 บาท    (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 
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26. โครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อ  
สนองยุทธ์ศาสตร์แผนการศกึษาชาติ (2560-2579) ข้อที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  

     และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ. ข้อที ่2 ข้อที่ ๓ และข้อที่ ๔  
สนองกลยุทธ์ สพฐ   ข้อที่ 3 
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ 6 
สนองกลยุทธ์ สพม สพ  ข้อที ่3    
สนองมาตรฐานของ สมศ  ข้อที ่1  
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที ่2 ข้อที่ 3 และ ข้อที่ 4   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารวิชาการ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายเอกราช  พาชัย     
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการแนะแนวอาชีพเพ่ือการศึกษาต่อ 

     ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม (   )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 
งบประมาณดำเนินการ     จำนวน 26,045 บาท   
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การให้บริการแนะแนวอย่างสมบูรณ์ นอกจากจะแนะแนวการศึกษาต่อ การให้บริการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโดยทั่วไปแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้บริการแนะแนวอาชีพและการปรับตัว
ควบคู่กัน เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักรู้ในตนเองและได้รับข้อมูลอย่างหลากหลาย นำมาประยุกต์ใช้ใน
การปรับตัวกับบุคคล สถานที่และสถานการณ์ต่าง ๆ  อันจะนำมาซึ่งความสุขในการดำรงตนในสังคม 
และมีความพร้อมในการประกอบอาชีพได้ประสบความสำเร็จในอนาคต  
 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา  ได้ผลิตนักเรียนให้จบการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะต้อง
สำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพต่อไป 

ดังนั้น โรงเรียนบ่อกรุวิทยา จึงได้จัดทำโครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อ เพื่อให้
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 119 คน ได้รับความรู้ในเรื่องการศึกษาต่อและการแนะแนวอาชีพของนักเรียน ผ่านเกณฑ์อยู่
ในระดับดี ร้อยละ 80  

- เชิงคุณภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3  
มีความรู้ในเรื่องการศึกษาต่อและการแนะแนวอาชีพของนักเรียน 
 
๔. วิธีดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  
กิจกรรมการให้
ความรู้ในเรื่อง
การศึกษาต่อและ
การสร้างให้มีอาชีพ
ของนักเรียน 
 
 

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

กุมภาพันธ์ 
2566 

 
 

มีนาคม 
2566 

 
เมษายน 
2566 

 
พฤษภาคม 

2566 

คณะครูทุกท่าน 

 

๕. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
 

๖. งบประมาณ  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จำนวน 26,045 บาท 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) 

จำนวน 26,045 บาท  (สองหมื่นหกพันสี่สิบห้าบาทถ้วน) 

 

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 

๘. ผู้รับผิดชอบ นายเอกราช พาชัย 
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๙. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ คณะครูทุกท่าน 

๑๐. วิธีการวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 

1. ความรู้ในเรื่องการศึกษาต่อและ
การแนะแนวอาชีพของนักเรียน 

แบบสอบถาม นักเรียนมีความรู้ในเรื่องการศึกษา
ต่อและการแนะแนวอาชีพของ
นักเรียน 

 

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนได้ข้อมูลการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. นักเรียนมีแรงจูงใจในการวางเป้าหมายทางด้านการศึกษาในอนาคต เพื่อความสำเร็จใน
การประกอบอาชีพ 

3. นักเรียนมีขวัญและกำลังใจ มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ส่งเสริมให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรักความสามัคคี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
         1) การดำเนินกิจกรรมบางกิจกรรม อาจไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019   
         2) งบประมาณการจัดกิจกรรมอาจไม่ค่อยเพียงพอ 
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
                 1) อาจมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่เป็นการปฏิบัติร่วมกันที่เป็นกลุ่มใหญ่ ลดขนาด
กลุ่มให้เล็กลง หรืออาจปรับเปลี่ยนเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์  
         2) บริหารจัดการการใช้งบประมาณให้เหมาะสม หรืออาจลดกิจกรรมบางอย่างลง 
เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอในการดำเนินกิจกรรม  
 
 
    ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ 

   (นายเอกราช  พาชัย) 
      หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายเอกราช  พาชัย) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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ลงชื่อ   ผู้ตรวจสอบโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน  

 
 

ลงชื่อ   ผู้กลั่นกรองโครงการ 
                                                   (นางสาวฐวิันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย โครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อ  
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จำนวน 26,045 บาท    
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ .....................)  จำนวน …………… บาท    

รวมทั้งสิ้น จำนวน 26,045 บาท   (สองหมื่นหกพันสี่สิบห้าบาทถ้วน) 
 
รายละเอียดการใช้จ่าย ทุกรายการถัวจ่าย  

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ (บาท)  
รวม 

(บาท) 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
สาธารณู
ปโภค 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 กิจกรรม การให้ความรู้ในเรื่อง
การศึกษาต่อและการแนะแนว
อาชีพของนักเรียน 

     
 
 

 

 
 
 

 

1 ค่าเอกสารประกอบการอบรม 
ชุดละ 55 บาท จำนวน 119 
ชุด  

- - 6,545 - - 6,545 

2 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ  เหมาจ่าย 
เฉลี่ยมื้อละ 25 บาท/คน 
(นักเรียน 119 คน )  

- 5,950 - - - 5,950 

3 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ  เหมา
จ่าย เฉลี่ยมื้อละ 50 บาท/คน 
(นักเรียน 119 คน ) 

- 5,950 - - - 5,950 

4 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 ท่าน 
ชั่วโมงละ 600 บาท จำนวน 
6 ชั่วโมง/วัน รวมวันละ 
1,800 บาท 

3,600 - - - - 3,600 

5 ค่าจัดสถานที่ แบบเหมาจ่าย  - - 4,000 - - 4,000 

รวมทั้งโครงการ (บาท) 3,600 11,900 10,545 - - 26,045 
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กำหนดการโครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อ 
ณ  หอประชุม โรงเรียนบ่อกรุวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
เวลา (น.) กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

08.30 - 09.00  นักเรียนลงทะเบียน  
ณ หอประชุม โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

คณะครูทุกท่าน 

09.00 – 09.30  พิธีเปิดโครงการแนะแนวอาชีพเพ่ือการศึกษาต่อ ผอ.วรรณดน  สุขาทิพยพันธุ์ 
09.30 – 10.30 การแนะแนวเพ่ือศึกษาต่อโดยรวม วิทยากร 
10.30 – 10.45  พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 – 12.00 การแนะแนวเพ่ือศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
วิทยากร 

12.00 – 13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.30 การแนะแนวเพ่ือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
วิทยากร 

14.30 – 14.45  พักรับประทานอาหารว่าง  
14.45 – 15.20 การแนะแนวเพ่ือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
วิทยากร 

15.20 – 16.00 การแนะแนวเพ่ือการประกอบอาชีพของนักเรียน วิทยากร 
16.00 – 16.30 กิจกรรม อนาคตอยากจะเป็น/อาชีพ ที่นักเรียน

สนใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ใน
การทำงานและการประกอบอาชีพของวิทยากร 

วิทยากร 

16.30 – 16.40 พิธีปิดโครงการ ผอ.วรรณดน  สุขาทิพยพันธุ์ 
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27. โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี “บ่อกรุ-หญ้าไซ” ครั้งท่ี ๔๕ ประจำปี ๒๕๖๕ 
สนองยุทธ์ศาสตร์แผนการศกึษาชาติ (2560-2579) ข้อที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  

     และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ. ข้อที ่๔ และ ๙  
สนองกลยุทธ์ สพฐ   ข้อที่ ๑ 
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ ๑ 
สนองกลยุทธ์ สพม สพ  ข้อที ่3    
สนองมาตรฐานของ สมศ  ข้อที ่๓ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที ่๑  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายก้องภพ ธัญญเจริญ    
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

     ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     1 เมษายน 2565 -31 มีนาคม 66  
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน ๑2,000 บาท  (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มี
การคิดเป็น  ทำเป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มี
สุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์  มีนิสัยรักการออกกำลังกาย เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจและสังคม โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและทำงานร่วมกันเป็น
หมู่  ได้มีการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติดและมีความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกันของทั้งสองโรงเรียน ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ในการร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาประเพณี “บ่อกรุ-หญ้าไซ” ครั้งที่ ๔๕ ประจำปี ๒๕๖๕ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อจัดกิจกรรมกีฬาการแข่งขันกีฬาประเพณี “บ่อกรุ-หญ้าไซ” ครั้งที่ ๔๕ ประจำปี 
 ๒๕๖๕ 
 2.2  เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน 
   
๓. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ   

3.1.1.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาการแข่งขันกีฬาประเพณี “บ่อกรุ-หญ้า
ไซ” ครั้งที่ ๔๕ ประจำปี ๒๕๖๕ ร้อยละ ๑๐๐ 

3.1.2.  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ใน 
ระดับดี ร้อยละ 80 
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 3.2  เชิงคุณภาพ   
3.2.1.  นักเรียนมีความสามัคคีและสามารถทำงานเป็นหมู่คณะ 
3.2.2.  นักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับต่างโรงเรียน  

 
๔. วิธีดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรม การ
แข่งขันกีฬา
ประเพณี “บ่อ
กร-ุหญ้าไซ ครั้ง
ที่ ๔๕ ประจำปี 
๒๕๖๕ 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
1.1 ประชุมวางแผน  
1.2 ขออนุมัติการดำเนิน
กิจกรรม 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 จัดเตรียมกีฬาต่างๆ  
2.2 จัดกิจกรรมบ่อกรุ-หญ้าไซ  
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
3.1 สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม
และจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
 วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผน
เพ่ือดำเนินโครงการครั้งต่อไป 

มิ.ย.-ก.ย. 
65 

๑๒,000 นายก้องภพ 
ธัญญเจริญ 
และคณะครู

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุข

ศึกษาและพล
ศึกษา 

 

 

๕. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 เมษายน 2565 -31 มีนาคม 66 
 
๖. งบประมาณ  จำนวน ๑๒,000 บาท  (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)  

  งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน    -   บาท  
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จำนวน  ๑2,000 บาท  
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................) 

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา  
 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายก้องภพ ธัญญเจริญ 
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๙. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
9.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
9.2 คณะครูทุกคน 

๑๐. วิธีการวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
๑.  นักเรียนมีทักษะทางด้านกีฬา แบบสังเกต อยู่ในเกณฑ์ระดับดี  
๒.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการ
แข่งขันกีฬาประเพณี “บ่อกรุ-หญ้า
ไซ ครั้งที่ ๔๕ ประจำปี ๒๕๖๕ 

แบบประเมิน อยู่ในเกณฑ์ระดับดี  

3.  การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้เรียนร้อยละ 90 เข้าร่วม
กิจกรรม 

4.  ความพึงพอใจ แบบสอบถามความ 
พึงพอใจ 

ผู้เรียนมีความพึงพอใจร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป 

 

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1  นักเรียนมีทักษะทางด้านกีฬา  
 11.2  นักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับต่างโรงเรียน  
 11.3  นักเรียนมีเจตคติที ่ดีต่อการแข่งขันกีฬาประเพณี “บ่อกรุ-หญ้าไซ ครั ้งที ่ ๔๕ 
 ประจำปี ๒๕๖๕ 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
         1) การดำเนินกิจกรรมบางกิจกรรม อาจไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019   
         2) งบประมาณการจัดกิจกรรมอาจไม่ค่อยเพียงพอ 
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
                 1) อาจมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่เป็นการปฏิบัติร่วมกันที่เป็นกลุ่มใหญ่ ลดขนาด
กลุ่มให้เล็กลง  
         2) บริหารจัดการการใช้งบประมาณให้เหมาะสม หรืออาจลดกิจกรรมบางอย่างลง 
เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอในการดำเนินกิจกรรม  
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    ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 
(นายก้องภพ ธัญญเจริญ) 

                                        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
. 
 
 

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายเอกราช  พาชัย) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

 
 

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน  

 
 
 

ลงชื่อ   ผู้กลั่นกรองโครงการ 
                                                   (นางสาวฐวิันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 
 

ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี “บ่อกรุ-หญ้าไซ” ครั้งที่ ๔๕ ประจำปี ๒๕๖๕ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ: กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน   -  บาท    
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จำนวน ๑2,๐๐๐ บาท    
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................)  จำนวน …………… บาท    

รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑2,000 บาท   (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
 
รายละเอียดการใช้จ่าย ทุกรายการถัวจ่าย  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ (บาท)  
รวม 

(บาท) 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 

วัสดุ 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 กิจกรรมที่ 1 
การแข่งขันกีฬา
ประเพณี “บ่อกรุ-หญ้า
ไซ” ครั้งที่ ๔๕ ประจำปี 
๒๕๖๕ 

      
 
 

 
๑๒,00

0  
1 วัสดุและอุปกรณ์ 

จัดกิจกรรม 
- ๕,๐๐๐ ๗,000 - -  

รวมทั้งโครงการ (บาท) - ๕,๐๐๐ ๗,000 - - ๑๒,00
0 
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28. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
สนองยุทธ์ศาสตร์แผนการศกึษาชาติ (2560-2579) ข้อที่ ๔  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค  

     และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ. ข้อที่ 3  ข้อที่ 4 
สนองกลยุทธ์ สพฐ   ข้อที่ 2  ข้อที่ 3 
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ 6   
สนองกลยุทธ์ สพม สพ  ข้อที ่2  ข้อที่ 3   
สนองมาตรฐานของ สมศ  ข้อที ่3 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที ่5   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรือนขวัญ  พลฤทธิ์    
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

      ใหม่  (    )เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566  
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน 40,000บาท  (สีห่มื่นบาทถ้วน)  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ซึ่ง
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นหนึ่งในสมรรถนะที่ต้องเกิดกับผู้เรียนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือ
การพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรมเพื่อสนองนโยบายดังกล่าวงานคอมพิวเตอร์จึงได้วางแผนพัฒนา
คุณภาพครูไปพร้อมกับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมของ
นักเรียนให้มีสมรรถนะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ตามหลักสูตรกำหนดและรู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน 
๒. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความสามารถในด้านทักษะคอมพิวเตอร์ 
2.3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประยุกต์ใช้

งานในชีวิตประจำวัน 
๓. เป้าหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ   
3.1.1. นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนำความรู้

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ได้ 
3.2  เชิงคุณภาพ   
3.2.1. นักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการสร้างงานและ
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แสวงหาความรู้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. วิธีดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมส่งเสริม

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือ

การเรียนรู้ของ

นักเรียน 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
1.1 ประชุมวางแผน  
1.2 ขออนุมัติการดำเนิน
กิจกรรม 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การ
จัดกิจกรรม 
2.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู้ของนักเรียน 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
3.1 นิเทศผลการดำเนินงานและ
ให้ข้อเสนอแนะ 

3.2 สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม
และจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
 วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผนเพ่ือ
ดำเนินโครงการครั้งต่อไป 

ปีการศึกษา 
๒๕๖5 

40,000 ว่าที่ร้อยตรีหญิง
เรือนขวัญ  พลฤทธิ์
และคณะกรรมการ 

 

๕. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2565 
 
๖. งบประมาณ  จำนวน 40,000บาท  (สี่หมื่นบาทถ้วน)  

   งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน …………… บาท    
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จำนวน  40,000บาท  
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................) 
 

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา  
 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรือนขวัญ พลฤทธิ์ 
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๙. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
9.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
9.2 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

๑๐. วิธีการวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
๑.  ความพึงพอใจของนักเรียน แบบประเมิน ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน 

 

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๑.๑. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
11.2. นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะในด้านทักษะคอมพิวเตอร์ 
11.3. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันได้    
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    - 
 
 
 
    ลงชื่อ                   ผู้เสนอโครงการ 

(ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรือนขวัญ พลฤทธิ์) 
                                                 คร ู
. 
 

ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายเอกราช พาชัย) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
 

ลงชื่อ   ผู้ตรวจสอบโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน  
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ลงชื่อ   ผู้กลั่นกรองโครงการ 

                                                   (นางสาวฐวิันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน …………… บาท    
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จำนวน 40,000 บาท    
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................)  จำนวน …………… บาท    

รวมทั้งสิ้น จำนวน 40,000บาท  (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกรายการถัวจ่าย  
 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้จ่าย จำนวน ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 

-กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

- ค่าอาหาร 5๐ บาท/มื้อ 
 364 50 18,200 

- ค่าอาหารว่าง 25 บาท/
เวลา จำนวน 2 เวลา 

364 50 18,200 

 -ค่าวิทยากร 6 600 7,000 

รวม  40,000 
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29. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
สนองยุทธ์ศาสตร์แผนการศกึษาชาติ (2560-2579) ข้อที่  1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
                                                                          ของสังคมและประเทศชาติ 

    ข้อที่ ๓ :การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย     
             และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ. ข้อที ่๒   
สนองกลยุทธ์ สพฐ   ข้อที่ ๓  
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ ๖ 
สนองกลยุทธ์ สพม สพ  ข้อที ่๓    
สนองมาตรฐานของ สมศ  ข้อที ่๑ และข้อที่ ๒ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที ่๒ ข้อที่ ๓ ข้อที่ ๔ ข้อที่ ๕ ข้อที่ ๖ และข้อที่  ๘   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายชัยวัฒน์  ภูผา      
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

      ใหม่  (  ) เพ่ือส่งเสริม (  ) เพ่ือพัฒนา  (   )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     (ระหว่างเดือน เมษายน 2565- เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖6) 
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน ๔,๕๐๐.- บาท  (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)  
………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

เยาวชนถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ปัจจุบันสภาพศีลธรรม
ในกลุ่มเยาวชนได้เสื่อมถอยลงไปมากซึ่งเป็นผลมาจากความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและการแผ่ขยาย
ของ อารยธรรมตะวันตก ทำให้เกิดปัญหา สังคม ตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหา ยาเสพติด ปัญหา
ครอบครัว ปัญหาอาชญากรรมและปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย การแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ไม่สามารถ
ทำให้ประสพผลสำเร็จอย่างยั่งยืนได้ ถ้าปราศจากการพัฒนาศีลธรรมจรรยาให้แก่เยาวชนที่จะเติบโต
ไปเป็นคนดีของสังคม ซึ่งผู้ปกครองและชุมชนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้การสนับสนุนส่งเสริม ร่วมมือ 
พัฒนาร่วมกัน 
โรงเรียนวิถ ีพุทธ เป็นโครงการที ่ส ่งเสริมให้เยาวชนและชุมชนได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนใน
พระพุทธศาสนาและแนวทางปฏิบัติตนให้เป็นพุทธมามกะที่ดี ทำให้มีหลักในการดำเนินชีวิตที่ ถูกตอ้ง 
ส่งผลให้ปัญหาต่างๆ ลดน้อยลง ทางโรงเรียนบ่อกรุวิทยา จึงเห็นควรให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรได้
เรียนรู้หลักธรรมและนำมาปฏิบัติเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัว สังคม และเป็นกำลังใจ
สำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือจัดกิจกรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 
๓. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ    
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3.1.1 ผู้เรียน ครูและบุคลากรร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมตามแนวทาง 
 โรงเรียนวิถีพุทธ 
3.2.เชิงคุณภาพ  
3.2.1 ผู้เรียน ครูและบุคลากร มีความสนใจใฝ่หาความรู้ในพระพุทธศาสนา  สามารถนำ
หลักธรรมของพุทธศาสนามาใช้เพ่ือบ่งชี้ว่าเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ และใช้เป็นหลักธรรมและแนวทางต่างในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องได้ 

๔. วิธีการดำเนินโครงการ 
กิจกรรม วิธีดำเนินการ   ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
พระสอน
หนังสือ 
(ศีลธรรม) 

 

1.ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม
พระสอนหนังสือ 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 นิมนต์พระจากวัดบ่อกรุหรือวัดหนอง
กระทุ่มหรือวัดอ่ืนๆตามความเหมาะก  มา
เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เรียน  ครูและ
บุคลากรโรงเรียน ทุกๆเดือน 
2.2 ดำเนินกิจกรรมพระสอนหนังสือ
(ศีลธรรม) ตามโอกาสที่เหมาะสม 
3.ขั้นตรวจสอบ (Check) 
ประเมินผลและสรุปการดำเนินงาน 
  -ก่อนดำเนินการ  
  -ขณะดำเนินการ 
  -หลังดำเนินการ 
4.ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
นำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขครั้ง
ต่อไป    

เมษายน
2565 

 
 
 

พฤศภาคม-
มีนาคม 
2565 

 
 
 
 
 

มีนาคม 
2565 

 
 
 

มีนาคม 
2565 

1,000.- ครกูลุ่มสาระ
สังคมฯ 

 
 

 
 

กิจกรรมที่ ๒  
ทำบุญเลี้ยงพระ 
   - วันก่อตั้ง
โรงเรียน 
 
 
 

1.ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม
ทำบุญวันเกิดโรงเรียน ในวิชาเรียน วันปี
ใหม่ วันสำคัญต่างๆ 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 

เมษายน 
 
 
 
 
มิถุนายน 
2565 

1,000 กลุ่มสาระ
สังคมฯ 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ   ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2.1ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้เข้าร่วม
ทำบุญและกำหนดการในการจัดกิจกรรม/
ศาสนพิธี 
2.2ดำเนินกิจกรรมทำบุญวันเกิดโรงเรียน
โดยจัดขึ้นวันที่ 20 มิถุนายน ของทุกปี  
3.ขั้นตรวจสอบ (Check) 
ประเมินผลและสรุปการดำเนินงาน 
  -ก่อนดำเนินการ  
  -ขณะดำเนินการ 
  -หลังดำเนินการ 
4.ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  นำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขครั้ง
ต่อไป 

 
 
 
 
 
กรกฎาคม 
2565 
 
 
 
 
 
กรกฎาคม 
2565 

กิจกรรมที่ ๓ 
ประกวด
มารยาท 
 

1.ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม
ประกวดมารยาท/คัดเลือก 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบใน
การจัดกิจกรรมประกวดมารยาท/คัดเลือก 
2.2ดำเนินกิจกรรมประกวดมารยาท/
คัดเลือก 
3.ขั้นตรวจสอบ (Check) 
ประเมินผลและสรุปการดำเนินงาน 
  -ก่อนดำเนินการ  
  -ขณะดำเนินการ 
  -หลังดำเนินการ 
4.ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
นำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขครั้ง
ต่อไป 

เมษายน 
2565 

 
 
 

มกราคม 
2566 

 
 
 
 
 

 มกราคม 
2566 
 
 
 
มกราคม 
2566 

๑,๐๐๐.-  
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ   ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม ๔  
แต่งกายเสื้อขาว
ในวันพระ 
(ยกเว้น 
วันจันทร์ พุธ 
ศุกร์) 

1.ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม
แต่งกายเสื้อขาวในวันพระ 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
ดำเนินงานกิจกรรมแต่งกายเสื้อขาวในวัน
พระ(ยกเว้นวันจันทร์  
พุธ ศุกร์) 
3.ขั้นตรวจสอบ (Check) 
ประเมินผลและสรุปการดำเนินงาน 
  -ก่อนดำเนินการ  
  -ขณะดำเนินการ 
  -หลังดำเนินการ 
4.ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  นำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขครั้ง
ต่อไป 

เมษายน 
2565 

 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 
2565 

 
 

มีนาคม 
๒๕๖6 

 
 
 
 
 

มีนาคม 
๒๕๖6 

- กลุ่มสาระ
สังคมฯ 

กิจกรรม ๕    
วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
 

1.ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
ดำเนินกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศา
นา 
- มาฆบูชา 
- วันวิสขบูชา 
-วันอัฏฐมีบูชา 
- วันอาสาฬหบูชา 
- วันเข้าพรรษา 
-วันออกพรรษา 
3.ขั้นตรวจสอบ (Check) 
ประเมินผลและสรุปการดำเนินงาน 
  -ก่อนดำเนินการ  
  -ขณะดำเนินการ 

เมษยน 
2566 

 
เมษายน 
2565-
มีนาคม
2566 

 
 
 
 
 
 
 

๕00.- กลุ่มสาระ
สังคมฯ 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ   ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

  -หลังดำเนินการ 
4.ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  นำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขครั้ง
ต่อไป 

มีนาคม 
2566 

 
 
 

มีนาคม 
2566 

กิจกรรม ๖    
วันสำคัญของ
ชาติ 
 

1.ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
ดำเนินกิจกรรมวันสำคัญของชาติ 
 
 
3.ขั้นตรวจสอบ (Check) 
ประเมินผลและสรุปการดำเนินงาน 
  -ก่อนดำเนินการ  
  -ขณะดำเนินการ 
  -หลังดำเนินการ 
4.ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  นำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขครั้ง
ต่อไป 

เมษายน 
2565 

 
 

เมษายน 
2565-
มีนาคม 
2566 

 
 
 

มีนาคม 
2566 

 
มีนาคม 
2566 

1,0๐๐  

 
5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ  (ระหว่างเดือนเมษายน- เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565) 
 
6. งบประมาณ จำนวน 4,500.- บาท  ( สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน ) 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน 1,500.- บาท 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จำนวน ๓,000.- บาท 
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) จำนวน ...................... บาท 
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7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายชัยวัฒน์  ภูผา 
 
9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  

9.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
9.2 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สัมคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทุกคน 
๙.๓ ครูเวรวันจันทร์  
 

10. วิธีการวัดและประเมินผล  
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 

1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

1. แบบบันทึกจำนวน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

1. ผู้เรียน ครูและบุคลากร
ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม
ตามแนวทาง โรงเรียนวิถีพุทธ 

2. ความพึงพอใจ 
 

2. แบบประเมินความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1  ผู้เรียน ครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 
11.2  ผู้เรียน ครูและบุคลากร เป็นผู้ใฝ่หาความรู้ในพระพุทธศาสนา  สามารถนำหลักธรรม

ของพุทธศาสนามาใช้เป็นแนวทางในการเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ ใช้เป็นหลักในการ
ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องได้ 

 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
         12.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
          12.1.1 งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม  
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
          12.2.1 เชิญชวนให้นักเรียนคณะครูร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาเพ่ือมีส่วนร่วมใน
   การจัดกิจกรรม 
 

 
    ลงชื่อ              ผู้เสนอโครงการ 

          (นายชัยวัฒน์  ภูผา) 
                                           ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายเอกราช  พาชัย) 

                                                  ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ             ผู้ตรวจสอบโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน  
 

 
ลงชื่อ   ผู้กลั่นกรองโครงการ 

                                                  (นางสาวฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 
                                                 รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน 1,500.- บาท    
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จำนวน ๓,000.- บาท    
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................)  จำนวน ………..…… บาท    

รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,500.- บาท   (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
รายละเอียดการใช้จ่าย ทุกรายการถัวจ่าย  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ (บาท)  
รวม 

(บาท) 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
สาธารณูปโ

ภค 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 กิจกรรมที่ 1 
พระสอนหนังสือ 
(ศีลธรรม) 

     
 
 
 

๑,000 

๑ ค่าวิทยากร 1,๐๐๐      

 กิจกรรมที่ ๒  
ทำบุญเลี้ยงพระ 
   - วันก่อตั้งโรงเรียน 

     ๑,๐๐๐.
- 

 ค่าวัสดุ   ๑,๐๐๐.-    

 กิจกรรมที่ ๓ 

ประกวดมารยาท 
     ๑,๐๐๐ 

   1,000     

 กิจกรรม ๕    วันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 

     500 

    500    
 กิจกรรม ๖    วันสำคัญ

ของชาติ 
     1,000 

    1,000    
รวมทั้งโครงการ (บาท)    …………. ……….. ๔,๕๐๐ 
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30. โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล  
สนองยุทธศาสตร์ชาติ (๒๕๖๐-๒๕๗๕) ข้อที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้   
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ. ข้อที่ 1  
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1  
สนองกลยุทธ์ สพม สพ  ข้อที่ 3    
สนองมาตรฐานของ สมศ  ข้อที่ 1 และ ข้อ 2 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที่ 3  
ฝ่ายที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวอรอุมา  นิ่งกลาง 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ................................................. 

    ใหม่ ( √ )เพ่ือส่งเสริม ( / )เพ่ือพัฒนา (  )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 
งบประมาณดำเนินการ จำนวน ๗,๐๐๐   บาท  (เจ็ดพันบาทถ้วน) 
………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
๑. หลักการและเหตุผล 
 งานทะเบียนวัดผลเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการงานของโรงเรียนที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การออกเอกสารหลักฐานต่างๆ ของนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่และที่จบการศึกษาไปแล้ว อีกทั้งยัง
ดำเนินงานเรื่อง การจัดทำข้อมูลสารสนเทศในโปรแกรม SGS การส่งข้อมูล GPA ของโรงเรียนการ
ดูแลการส่งคะแนนผลการเรียนของผู้สอน การบันทึกผลการเรียนลงในโปรแกรม SGS การพัฒนาจะ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่กับการดำเนินงานอย่างมีระบบ มีเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที ่ทันสมัยมีความสะดวกในการค้นหาเอกสารและสามารถปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ของทางราชการ   
 
๒. วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือให้การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมีความเป็นระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัย
และทันต่อการใช้งาน 
๒) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
๓) เพ่ือให้การบริการแก่ผู้มาติดต่อขอเอกสารเกิดความสะดวกและทันเวลาที่กำหนด 
 
๓. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 
 1) มีการวัด-ประเมินผลการเรียนการสอนสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ใน 

  ปัจจุบัน 
 2) มีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมีความเป็นระบบ ครอบคลุม มี 

  ความทันสมัยและทันต่อการใช้งาน 
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 3) มีการออกเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลาที่กำหนด 
3.2 ด้านคุณภาพ 
       1) สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
       2) ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจในการบริการ 

 
๔. วิธีการดำเนินโครงการ 
 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 
พัฒนางานทะเบียน 

๑. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
       แต่งตั้งคณะทำงาน 
๒. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 ประชุมวางแผนการทำงาน 
2.๒ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 
๒.3. ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒.๔ ดำเนินการจัดซื้อเอกสารและอุปกรณ์ 
 
๓. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    ๓.๑ จากการสังเกต 
    ๓.๒ จากผลการประเมินประสิทธิภาพการ   
      การปฏิบัติงาน   
 
๔. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
นำผลการประเมินมาปรับปรุง เพ่ือพัฒนาต่อไป 
 

มิ.ย.-ส.ค.6๕ 
 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย.-ส.ค.6๕ 
 
 
 
 

ก.ย.6๕ 

นางสาวอรอุมา 
นิ่งกลาง 

 
 

 
5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ มิถุนายน-กันยายน 256๕ 
6. งบประมาณ จำนวน ๗,๐๐๐   บาท  (เจ็ดพันบาทถ้วน) 
                                งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 

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

 
7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอรอุมา นิ่งกลาง 
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9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
9.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
9.2 งานทะเบียน 

10. วิธีการวัดและประเมินผล  
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
1.งานทะเบียนมีความ
เรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว 
ทันเวลา 

๑.  จากการสังเกต  
๒.  จากผลการประเมิน    
     ประสิทธิภาพการการ 
     ปฏิบัติงาน   
 

๑.งานทะเบียนมีความเรียบร้อย 
ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา 
๒.ผลการประเมินประสิทธิภาพ  

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 ออกเอกสารหลักฐานอย่างถูกต้องและเสร็จตามเวลาที่กำหนด 
11.2 ผู้รับบริการร้อยละ80 มีความพึงพอใจต่อการบริการ 
11.3 ดำเนินการจัดทำและส่งข้อมูลและ เอกสารทันตามกำหนดเวลา 
 

 ๑๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ    
 12.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
          12.1.1 ผู้รับบริการไม่ได้มารับเอกสารทางวิชาการท่ีออกให้ 
  12.1.2 ผู้รับบริการนำเอกสารมาไม่ครบ 
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
          12.2.1 ให้ตัวแทนของผู้รับบริการมารับแทน 
          12.2.2 แจ้งแก่ผู้รับบริการทุกครั้งที่มาขอเอกสาร 

 

    ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 
       ( นางสาวอรอุมา นิ่งกลาง) 

           คร ู
 

ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายเอกราช พาชัย) 

                                                     หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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ลงชื่อ          ผู้ตรวจสอบโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน  
 

 
ลงชื่อ   ผู้กลั่นกรองโครงการ 

                                                    (นางสาวฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

 
 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 

โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ: งานทะเบียน 

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

รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗,๐๐๐ บาท   (เจ็ดพันบาทถ้วน) 
 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกรายการถัวจ่าย  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ (บาท)  
รวม 

(บาท) 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 
วัสดุ 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 กิจกรรมที่ 1 
พัฒนาระบบงาน
ทะเบียนวัดผล 

      
๗,๐๐๐ 

 
 

๑. แบบ ปพ.1,2,3  ๔,๘๐๐     

1 ค่าวัสดุอุปกรณ์งาน
ทะเบียน 

- - ๒,๒๐๐ - -  

รวมทั้งโครงการ (บาท) - ๔,๘๐๐ ๒,๒๐๐ - - ๗,๐๐๐ 
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31. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือเรียนรู้แบบบูรณาการรากเหง้าของชุมชน 
สนองยุทธ์ศาสตร์แผนการศกึษาชาติ (2560-2579) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วง
วัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้     
สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ. ข้อที ่3 
สนองกลยุทธ์ สพฐ   ข้อที่ 2 
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ 4 
สนองกลยุทธ์ สพม สพ  ข้อที ่2    
สนองมาตรฐานของ สมศ  ข้อที ่1 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที ่5 และข้อที่ 6  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงาน วิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายชัยวัฒน์  ภูผา      
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

     ใหม่  (  ) เพ่ือส่งเสริม (  ) เพ่ือพัฒนา  (   )เพ่ือแก้ปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565- เดือน มกราคม พ.ศ. 2566) 
………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศจุดเน้นและนโยบาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่กำหนด
กรอบการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 
โห้ครูและผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม จัดแหล่งเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยมีจุดเน้น เรียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เน้นเพื่อการสื่อสารและใช้เป็น
เครื่องมือเพื่อเรียนรู้วิชาอื่น เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ 
สามารถเรียนรู ้ได้ทุกที ่ทุกเวลาและเรียนรู ้อย่างมีความสุข และทิศทางของการพัฒนาจังหวัด
สุพรรณบุรีที่ต้องการให้เป็นเมืองเกษตรกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว แหล่งของการศึกษาท่ีมีคุณภาพและเป็นเมืองกีฬาอย่างยั่งยืน 
    การส่งเสริมนักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นมาที่เรียกว่า "รากเหง้า" ของตนเองเป็น
การศึกษาอดีตที่ยังคงคุณค่าและความหมายคงอยู่ถึงปัจจุบัน เรียนรู้ชุมชนในด้านต่างๆ ผู้เรียนจะมี
ความเข้าใจกับข้อมูลของชุมชนอย่างเป็นระบบ ซึ่งในปัจจุบันมีเครื่องมือ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก
มากมาย ทำให้การศึกษาเรื่องราวของชุมชนไม่ใช่สิ ่งยาก นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทั้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อของผู้คนในชุมชน เกิดการสังเคราะห์ ถึงมรดกทางวัฒนธรรม
ที่บรรพชนปู่ ย่า ตา ยาย สืบทอดกันมา ช่วยสร้างพลังผลักดันให้ชุมชน สามารถมีส่วนนำไปสานต่อ 
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ส่งเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กๆ ได้อย่างดี และถ้าบ้านเรือน ชุมชน
น่าอยู่นักเรียนจะเกิดความรักท้องถิ่นและชวนกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น เป็นการ
บ่มเพาะต้นกล้าคุณภาพของชุมชนขึ้นมา ด้วยวิธีการปลูกฝังความรู้ความเข้าใจรากเหง้าของชุมชนที่
อยู่ในปัจจุบันและย้อนเวลากลับไปถึงอดีตที่ดีงามด้วยภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ 
   ปัจจุบันโรงเรียนบ่อกรุวิทยา เป็นโรงเรียนที่เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากนโยบายของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี 
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุพรรณบุรี ให้โรงเรียนนำเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนของ
ตนเองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ทางโรงเรียนบ่อกรุวิทยาเห็นความสำคัญจึงจัดทำโครงการ 
“พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้รากเหง้าของชุมชนสุพรรณบุรี”ขึ้น โดยมุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง ในลักษณะของการศึกษาที่ไม่เน้นการเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียน การส่งเสริม
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในชุมชนที่มีอยู่แล้ว ก่อประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนได้
พัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์จากข้อมูลที่ค้นพบ เกิดทักษะกระบวนการคิดการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง การปฏิบัติจริง (Active Learning) ซึ่งสัมผัสและจับต้องได้ นอกจากการเรียนรู้ต่อ
นักเรียน สมาชิกในชุมชน และบุคคลทั่วไปได้เห็นความสำคัญของตนเอง เกิดการเรียนรู้ร่ว มกัน มี
ความตระหนักร่วมกันจัดการศึกษา โดยชุมชนได้มีส่วนร่วมมากขึ้น เป็นการจัดการศึกษาแบบบูรณา
การ เกิดการบันทึกข้อมูลชุมชนอย่างเป็นระบบ ที่จำนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
และส่วนรวมสืบไป  
๒. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือเรียนรู้รากเหง้าของชุมชนสุพรรณบุรี 
      2.2 เพ่ือให้นักเรียนสืบค้นเรื่องราวความเป็นมา วีถีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ที่มีคุณค่าในชุมชน
ของตนเองและนำเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
      2.3 เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ ในท้องถิ่นของตนเอง ปฏิบัติตนตามหน้าที่
ของการเป็นพลเมืองที่ดีและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยอย่างสันติสุข แนวทางในการดำรงชีวิต
ประจำวัน และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์มากข้ึน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
๓. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 
3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ่อกรุวิทยา จำนวน 418 คน ของโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
ร้อยละ 85 สามารถสืบค้นเรื่องราวความเป็นมา วีถีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ที่มีคุณค่าในชุมชน

ของตนเองและนำเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในปีการศึกษา 2565 
3.1.2 นักเรียนโรงเรียนบ่อกรุวิทยา จำนวน 418 คน ของโรงเรียนบ่อกรุวิทยา ร้อยละ 85 

สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ภายในปีการศึกษา 2565 

3.2 ด้านคุณภาพ 
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     3.2.1 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา มีหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือเรียนรู้แบบบูรณาการรากเหง้าของ 
ชุมชนสุพรรณบุรีสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภายในปีการศึกษา 2565 
      3.2.2 นักเรียนโรงเรียนบ่อกรุวิทยาทุกคนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของ 
ตนเอง ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดีและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย
อย่างสันติสุข 
 

๔. วิธีการดำเนินโครงการ 
 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ   ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
 

๑. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    1.1 ประชุมวางแผน  
    1.2 ขออนุมัติการดำเนินกิจกรรม 
๒. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    ๒.๑ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
     ๒.๒ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
     ๒.๓ จัดกิจกรรมแสดงผลงาน 
 
๓. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
3.1 นิเทศผลการดำเนินงานและให้
ข้อเสนอแนะ 
3.2  สรุปผลสำเร็จของกิจกรรมและ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 
 4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  วิเคราะห์ปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ
ในการวางแผนเพ่ือดำเนินโครงการครั้ง
ต่อไป    

......-....... 
 

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

 
 

 
5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565- เดือน มกราคม พ.ศ.
2566) 
 
6. งบประมาณ จำนวน 14,000.- บาท  (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน 9,000.- บาท 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จำนวน  5,000.-บาท 
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) จำนวน ...................... บาท 
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7. สถานที่ดำเนินโครงการ        โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ          นายชัยวัฒน์  ภูผา 
 
9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  

9.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
9.2 นายชัยวัฒน์  ภูผา 

 
10. วิธีการวัดและประเมินผล  
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
1.นักเรียนได้รับความรู้และ 
นำความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

2. แบบสังเกต 
3. แบบสอบถาม 

1. อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 
2. อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

2.การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

2. แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

2. ผู้เรียนร้อยละ 100  
เข้าร่วมกิจกรรม 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับประวัติและเรื่องราวของชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นสภาพแวดล้อม
ในชีวิตจริงของตนเอง 

11.2 นักเรียนรู้เรื่องราว สภาพสังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น 
11.3 นักเรียนเกิดความรักและผูกพันกับชุมชนท้องถิ่น 
11.4 นักเรียนพัฒนาอาชีพครอบครัว และสังคมของตนเอง 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
          1. งบประมาณอาจไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ 
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
          1. บริหารจัดการการใช้งบประมาณให้เหมาะสม หรืออาจลดกิจกรรมบางอย่างลง 
เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอในการดำเนินกิจกรรม 
           

 
    ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                 (นายชัยวัฒน์  ภผูา)                                                             
                                             ตำแหน่ง หัวหน้ากลุม่สาระการรียนรู้สังคมศึกษา  
                                                              ศาสนาและวัฒนธรรม 
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                                              ลงชื่อ...........................................................ผู้ตรวจโครงการ  
                                   (นายเอกราช พาชัย) 
                                 หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
 

ลงชื่อ   ผู้ตรวจสอบโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน  
 
 

 
ลงชื่อ   ผู้กลั่นกรองโครงการ 

                                                  (นางสาวฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 
                                                 รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการโครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้แบบบูรณาการรากเหง้าของชุมชน 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรทม 
 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน 9,000 บาท    
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จำนวน 5,000 บาท    
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................)  จำนวน ………..…… บาท    

รวมทั้งสิ้น จำนวน 14,000 บาท   (หนึ่งหมื่นสีพั่นบาทถ้วน) 
 
รายละเอียดการใช้จ่าย ทุกรายการถัวจ่าย  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ (บาท)  
รวม 

(บาท) 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
สาธารณูปโ

ภค 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

1 วิทยาการ 3,600     ๓,600 

2 วัสดุอุปกรณ์การฝึก   ๑,๔00   ๑,๔00 

๓ วัสดุอุปกรณ์จัดทำ
แสดงผลงาน ป้ายให้
ความรู้ 

  4,000.-  5,000 9,000 

รวมทั้งโครงการ (บาท)      14,000 
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32. โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
สนองยุทธ์ศาสตร์แผนการศกึษาชาติ (2560-2579) ข้อที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  

     และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ. ข้อที ่5 
สนองกลยุทธ์ สพฐ   ข้อที่ 3 
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ 4 
สนองกลยุทธ์ สพม สพ  ข้อที ่3    
สนองมาตรฐานของ สมศ  ข้อที ่3 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที ่2   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรือนขวัญ  พลฤทธิ์    
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

      ใหม่  (    )เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน 3,900 บาท  (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีจุดหมายที่สําคัญ คือ การจัดการ
ศึกษาต้อง มุ่งให้ผู ้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ผู ้เรียนต้องเป็นคนดี มีปัญญา และมี
ความสุขตามศักยภาพ ของแต่ละบุคคล จากจุดหมายของหลักสูตรดังกล่าว การจัดกระบวนการเรยีน
การสอนจึงต้องมุ่งพัฒนา ผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตในสังคม
และโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลาตลอดจนสามารถแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตด้วยการจัด กระบวนการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ควบคู่กับการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเพ่ิมเติม ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึ่ง
การที่จะจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม เสริมสร้างผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ครูและ
บุคลากรทุกคนจะต้องมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดกระบวนการเรียน
การสอนเป็นอย่างดียิ่ง 

ปัจจุบันโรงเรียนบ่อกรุิทยา มีครูสายผู้สอนจํานวนทั้งสิ้น 30 คน จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท ี ่ 1 ถึงช ั ้นมัธยมศึกษาปีท ี ่ 6 และระดับปกาศนียบัตรชั ้นป ีที ่  1 ถึง ระดับ
ประกาศนียบัตรชั้นปีที่ 3 จากการสํารวจพบว่าครูบางท่านต้องสอนในราทยวิชาที่ไม่ใช่วิชาเอกของ
ตนเอง  จึงทำให้ขาดความเข้าใจใน ธรรมชาติของสาระการเรียนรู ้ที ่ร ับผิดชอบ อีกทั ้งยังขาด
ประสบการณ์ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู ้เรียนไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของครูอันนําไปสู่การเพิ่ม ศักยภาพและประสิทธิภาพในการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบ ด้าน จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนา
หลักสูตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจุบัน 
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๒. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจุบันและท้องถิ่น 

 2.2 เพื่อให้สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ 
 2.3 เพ่ือให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการความสามารถและ
ความ สนใจของผู้เรียน 
 2.4 เพ่ือสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ๓. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ   

3.1.1 สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นร้อยละ 80 
 3.1.2 สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู ้เรียนเลือกเรียนตาม ความถนัด
ความสามารถและความสนใจร้อยละ 80 
 3.1.3 สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบวนองความต้องการ ความสามารถและ
ความสนใจของผู้เรียนร้อยละ 80   
 3.1.4 สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ ปฏิบัติจริงจน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเองร้อยละ 80  

3.2  เชิงคุณภาพ   
3.2.1 สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
3.2.2 สถานศึกษามีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ ถนัด

ความสามารถและความสนใจ 
3.2.3 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการความสามารถ 

และความสนใจของผู้เรียน 
3.2.4 สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ จริง

จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 

๔. วิธีดำเนินโครงการ 
กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมพัฒนา
และปรับปรุง
หลักสูตร
สถานศึกษา 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
1.1 ประชุมวางแผน  
1.2 ขออนุมัติการดำเนินกิจกรรม 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การจัด
กิจกรรม 
2.2 จัดกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 
๒๕๖5 

3,900 ว่าที่ร้อยตรีหญิง
เรือนขวัญ  พลฤทธิ์
และคณะกรรมการ 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
3.1 นิเทศผลการดำเนินงานและให้
ข้อเสนอแนะ 

3.2 สรุปผลสำเร็จของกิจกรรมและ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
 วิเคราะห์ปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ
ในการวางแผนเพ่ือดำเนินโครงการ
ครั้งต่อไป 

 

๕. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2565 
 
๖. งบประมาณ  จำนวน 3,900 บาท  (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  

  งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว    
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จำนวน  3,900 บาท  
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................) 
 

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

9.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
9.2 คณะครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

๑๐. วิธีการวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
1. สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสม
และสอดคล้องกับท้องถิ่น 

- หลักสูตรสถานศึกษา - เอกสารหลักสูตร 
 

2. สถานศึกษาจัดรายวิชาเพ่ิมเติม
ที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียน
ตามความถนัด ความสามารถและ
ความสนใจของตนเอง 

- การจัดรายวิชาเพ่ิมเติม
และกิจกรรมที่
หลากหลาย 

- เอกสารหลักสูตร 
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๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๑.๑. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระรายวิชา หลักสูตร

รายชั้นเรียน กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้านอย่างมีคุณภาพ 
 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    - 
 
 
    ลงชื่อ                   ผู้เสนอโครงการ 

(ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรือนขวัญ พลฤทธิ์) 
                                                 คร ู
. 
 

ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายเอกราช พาชัย) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
 

ลงชื่อ   ผู้ตรวจสอบโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน  

 
 

ลงชื่อ   ผู้กลั่นกรองโครงการ 
                                                   (นางสาวฐวิันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน 3,9๐๐ บาท    
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จำนวน …………… บาท    
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................)  จำนวน …………… บาท    

รวมทั้งสิ้น จำนวน 3,900 บาท  (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกรายการถัวจ่าย  
 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้จ่าย จำนวน ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 

-กิจกรรมสายใยรักบ้าน
โรงเรียนเทอม 1 ปีการศึกษา 
2565 

- ค่าอาหารจำนวน 30 คน ๆ ละ 
80 บาท/มื้อ 
 

30 80 2,400 

- ค่าอาหารว่าง จำนวน 30 คน 
ๆ 25 บาท/เวลา จำนวน 2 เวลา 30 50 1,500 

รวม  3,900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 

33. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ SML ในท้องถิ่น 
และการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพ่ือการมีอาชีพ 

1.  ชื่อโครงการ   อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการเรียนรู้ SML ในท้องถิ่น 
            และการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อการมีอาชีพ 

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

ด้วยสถานการณ์ของโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้เกิด
ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และสังคมต่าง ๆ ได้รับผลกระทบต่อวิถีชีวิต 
ทั้งในด้านครอบครัว ชุมชน ศีลธรรมจริยธรรม ศาสนา  ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ปัจจุบันนี้ จึงต้องมุ่งการศึกษา เพื่อการศึกษาพัฒนาคน พัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ ่น ซึ ่งได้แก่ ความรู ้ ความคิด  ประสบการณ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจในชุมชน   

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การให้ส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
พัฒนาความรู้ทักษะอาชีพเป็นวิธีหนึ่งที่จะพัฒนาเยาวชนและพัฒนาสังคมท้องถิ่น จึงจำเป็นต้อง
ส่งเสริมการพัฒนาคน และคุณภาพของคน โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
ในปัจจุบันนั้นมีความเสี่ยงในการลงทุนค่อนข้างมาก มีผู้ประกอบธุรกิจมากกว่าผู้บริโภค ทำให้ใน
ปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจจึงต้องมีความรู้และการวางแผนในการประกอบธุรกิจ ทางโรงเรียนบ่อกรุ
วิทยาจึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคนเพ่ือรองรับอาชีพในปัจจุบัน ให้ทันต่อสถานการณ์ให้มาก
ยิ่งขึ้น 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนได้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพธุรกิจ 

6.2. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ  สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง
และครอบครัว 

6.3. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  สร้างคุณค่าให้กับตนเอง  สังคม
และประเทศชาติ 

7.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เยาวชนในเทศบาลตำบลบ่อกรุ จำนวน 84 คน คุณครู จำนวน 6 คน จำนวนทั้งสิ้น 90 คน  

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในท้องถิ่น 

8.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
เยาวชนในเทศบาลตำบลบ่อกรุ จำนวน 84 คน คุณครู จำนวน 6 คน จำนวนทั้งสิ้น 9๐ คน  

เยาวชนได้ตระหนักเห็นคุณค่าและความสำคัญในการประกอบอาชีพในท้องถิ่น 
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9.  สถานที่ดำเนินการ 
 9.๑  หอประชุม  โรงเรียนบ่อกรุวิทยา  อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี   
 9.2  ตลาดซาวไฮ่ บ้านไฮ่ บ้านเฮา farmer's market baanrai organic อำเภอบ้านไร่ 
จังหวัดอุทัยธานี 
10.  ระยะเวลาดำเนินการ เดือนเมษายน - กันยายน พ.ศ. 2565 

 

ลำ
ดับ

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
งบ

ปร
ะม

าณ
 

(บ
าท

) ระยะเวลาดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ก.ค. 64 -

พ.ค.65 
มิ.ย.-ก.ค. 
2565 

ส.ค.-ก.ย. 
2565 

1 วางแผน/ประชุม
ปรึกษาหารือ 

 ......   งานหลักสูตร ปวช. 
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

 
2 เขียนโครงการเสนอ  ......   นางธัญญาเรศ  

         จุลปานนท ์
3 ขออนุมัติโครงการ  ...... ......  นางธัญญาเรศ  

          จุลปานนท ์
4 ดำเนินการตามโครงการ 

 
39,000 

 
 ...... ...... นางธัญญาเรศ  

          จุลปานนท ์
นายณัชพล 
          กาฬภักด ี
ว่าที่ร.ต.หญิงเรือนขวัญ 
          พลฤทธิ์ 
นางสาวขวัญฤทัย 
          สินสอน 
นายปกรณ์สิทธิ์ 
          อุ่นทรัพย ์
นายกฤษณุนันท์ 
          มีสง่า 

5 ประเมินผลโครงการ 
และสรุปโครงการ 

   ...... นางธัญญาเรศ  
          จุลปานนท ์
งานหลักสูตร ปวช. 
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

6 รายงานผลโครงการ    ...... นางธัญญาเรศ  
         จุลปานนท ์
งานหลักสูตร ปวช. 
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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11.  งบประมาณในการดำเนินการ  งบจำนวน 39,000 บาท  (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
 11.1  เงินงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลบ่อกรุ     19,000       บาท  

11.2  เงินสนับสนุนจากโรงเรียนบ่อกรุวิทยา                        20,000      บาท 
              รวมเป็นเงิน   39,0๐๐     บาท   
 

      รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  แต่ละรายการถัวจ่าย 
 

ลำดับที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน 
(หน่วย) 

หน่วยละ 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
เฉลี่ยมื้อละ 25 บาท  2 วัน 
(ผู้เข้าร่วมการอบรม 90 คน )  

4 มื้อ  2,250 9,000 

ค่าอาหารกลางวัน  
เฉลี่ยมื้อละ 50 บาท  2 วัน 
(ผู้เข้าร่วมการอบรม 90 คน ) 

2 มื้อ  4,500 9,000 

2 ค่ารถโดยสารไม่ประจำทาง 
จากโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
สุพรรณบุรี  
ถึง ตลาดซาวไฮ่ บ้านไฮ่ บ้านเฮา 
อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  

2 คัน 10,500 21,000 

รวม 39,000 
รวมทั้งสิ้น  39,000 บาท  (สามหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 

 
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 
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15.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้   
15.1. ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพธุรกิจ 
15.๒. ส่งเสริมให้เยาวชนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ  สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและ

ครอบครัว 
15.๓. ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  สร้างคุณค่าให้กับตนเอง  สังคมและ

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

               ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจโครงการ 
                                       (นายเอกราช พาชัย) 
                                    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  
 

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

                               (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
                      หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน  
 
 

         ลงชื่อ...................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                (นางสาวฐิวันกาญจณ์  วงษ์อำมาตร) 
                       รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 

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

    
              ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                           (นายศักดิ์ชัย  จันทร์ใหม่มูล) 
                               นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อกรุ 
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บันทึกความเห็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุพรรณบุรี 
........................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................. ..................................................................................  

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

                      (...........................................................)  
        ตำแหน่ง................................................................. 
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กำหนดการอบรม 
ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ SML ในท้องถิ่น  

และการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อการมีอาชีพ 
ณ หอประชุม โรงเรียนบ่อกรุวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

  วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565  
เวลา (น.) กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

08.00 - 08.30  เยาวชนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1, 2 
ลงทะเบียน รับเอกสารการอบรม  
ณ หอประชุม โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

คณะครูงานหลักสูตร ปวช. 

08.30 - 09.00  พิธีเปิดการอบรม  ผอ.วรรณดน สุขาทิพยพันธุ์ 
09.00 - 09.30 - แบ่งกลุ่มฝึกอบรมอาชีพจำนวน 7 อาชีพ 

1. กลุ่มอาชีพปะยาง+เปลี่ยนถ่าย
น้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ 

2. กลุ่มอาชีพตัดผมชายเบื้องต้น 
3. กลุ่มอาชีพราดหน้าหมูหมัก 
4. กลุ่มอาชีพก๋วยเตี๋ยวเรือ 
5. กลุ่มอาชีพอิตาเลี่ยนโซดา 
6. กลุ่มอาชีพโดนัทนมสด 
7. กลุ่มอาชีพขนมบัวลอยสายรุ้ง 

- 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 คณะครูงานหลักสูตร ปวช. 

15.15 –15.30  มอบเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้ารับการอบรม  ผอ.วรรณดน สุขาทิพยพันธุ์ 
 
หมายเหตุ กำหนดการและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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กำหนดการอบรม 
ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ SML ในท้องถิ่น  

และการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อการมีอาชีพ 
ตลาดซาวไฮ่ บ้านไฮ่ บ้านเฮา farmer's market baanrai organic อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 

 
  วันเสาร์ ที่ 10 กันยายน 2565 

เวลา (น.) กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
07.30 - 08.30  เยาวชนพร้อมกันที่โรงเรียน 

ลงทะเบียนและนัดหมายการเดินทาง 
คณะครูงานหลักสูตร ปวช. 

08.30 - 09.30  ออกเดินทางสู่ตลาดซาวไฮ่ บ้านไฮ่ บ้านเฮา 
farmer's market baanrai organic 

คณะครูงานหลักสูตร ปวช. 

09.30 - 11.00 - จุดรวมพลบริเวณ หน้าป้ายตลาดซาวไฮ่ 
- ชมผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านอำเภอบ้านไร่ ตลาด
เกษตรอินดี้ ดนตรี กาแฟดริป งานคราฟท์ ผัก
ผลไม้ตามฤดูกาล  

คณะครูงานหลักสูตร ปวช. 

11.00 - 12.00 - หุบป่าตาด มหัศจรรย์ถ้ำ ชมป่าดึกดำบรรพ์ คณะครูงานหลักสูตร ปวช. 
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง 
13.00 - 15.00 - วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) คณะครูงานหลักสูตร ปวช. 
15.00-16.30 เดินทางกลับโรงเรียนบ่อกรุวิทยา                      

โดยสวัสดิภาพ 
คณะครูงานหลักสูตร ปวช. 

 
หมายเหตุ กำหนดการและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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34. โครงการค่ายสะเต็มศึกษา วิทย์-คณิต สร้างเยาวชนไทยให้มีใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
……………………………………………………. 

1.  ชื่อโครงการ           โครงการค่ายสะเต็มศึกษา วิทย์-คณิต สร้างเยาวชนไทย 
ให้มีใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

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

ปัจจุบันองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (Science, 
Technology, Engineering, and Mathematics (STEM)) นับเป ็นรากฐานสำค ัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  จากการศึกษาและงานวิจัย พบว่า ประเทศใดที่ประชากรมี
ระดับพื้นฐานความรู้ STEM  อยู่ในระดับสูงก็อนุมานได้ว่า ประเทศนั้นมีความได้เปรียบทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม  ดังนั้นจึงส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ได้เริ่มส่งเสริมให้มีการพัฒนาการเรียนการสอน 
STEM เป็นประเด็นสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยการเรียนรู้จะเน้นไป
ที่กระบวนการเรียนรู้หรือทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยทักษะ 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านข้อมูล สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตในอาชีพ  ดังนั้น สะเต็ม
ศึกษากับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงต้องเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านของ
กระบวนการหรือขั้นตอนในการเรียนรู้ จากแบบดั้งเดิมไปสู่การเรียนรู้ ผู้เรียนจะเรียนรู้และสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการแก้ปัญหา จนนำไปสู่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงและกระบวนการใน
หาคำตอบ  เพื่อนำมาสู่การรู้แจ้งเห็นจริงได้ด้วยการอธิบายถึงความเป็นเหตุเป็นผลของข้อมูลและ
หลักฐานที่ปรากฏได้  การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเสริมสร้างผู้เรียนให้เกิด
การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติและตอบโจทย์เป้าหมายของการจัดการศึกษาในยุคนี้ เพราะมุ่งเน้น
ทักษะของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เทศบาลตำบลบ่อกรุและโรงเรียนบ่อกรุวิทยา จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการค่ายสะเต็มศึกษา 
วิทย์-คณิต สร้างเยาวชนไทยให้มีใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เยาวชนในโรงเรียนบ่อกรุวิทยาได้เรียนรู้
และฝึกฝนทักษะกระบวนการทางสะเต็มศึกษาให้ครบทุกขั้นตอน โดยเป็นการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี -
ภาคปฏิบัติ ทั้งภายในโรงเรียนและศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน และเพื่อให้เยาวชนเกิดความ
รักความสามัคคีต่อกัน โดยการทำงานเป็นหมู่คณะ รวมถึงยังสอนให้เยาวชนเป็นคนอดทน มุ่งมั่น 
ซื่อสัตย์ มีวินัย และมีความรับผิดชอบ เป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งของการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนา
ตนเองและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนเติบโตเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดี มี
คุณภาพ และเป็นบุคคลที่มีจิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หวงแหนและรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไปใน
อนาคต 
6.   วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 6.1. เพ่ือให้เยาวชนในโรงเรียนบ่อกรุวิทยา มีความรู้  ความเข้าใจ  และเกิดทักษะในการเรียนรู้ 
        แบบสะเต็มศึกษา  
 6.2 เพ่ือให้เยาวชนในโรงเรียนบ่อกรุวิทยาได้มีโอกาสไปศึกษาแหล่งเรียนรู้สะเต็มนอกโรงเรียน 
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 6.๓ เพ่ือให้เยาวชนเกิดความรักความสามัคคีต่อกัน โดยการทำงานเป็นหมู่คณะ 
 6.4 เพ่ือให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกและมีใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
7.   เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 เยาวชนในโรงเรียนบ่อกรุวิทยา จำนวน 80 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 วนอุทยานถ้ำเขาวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 

 
10. ระยะเวลาดำเนินการ เดือนเมษายน-กันยายน พ.ศ. 2565 

ลำ
ดับ

ที ่ กิจกรรม/
ขั้นตอน 

งบ
ปร

ะม
าณ

 
(บ

าท
) 

ระยะเวลาดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ เมษายน-

พฤษภาคม 
2565 

มิถุนายน-
กรกฎาคม 
2565 

สิงหาคม-
กันยายน 
2565 

1 วางแผน/
ปรึกษาหารือ 

- ......   คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  

2 เขียนโครงการ
เสนอ 

- ......   นายเอกราช  พาชัย 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3 ขออนุมัติ
โครงการ 

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

4 ดำเนินการ 
ตามโครงการ 

44,000  ...... ...... คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

5 ประเมินผล
โครงการและ 
สรุปโครงการ 

-   ...... คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

6 รายงานผล
โครงการ 

-   ...... นายเอกราช  พาชัย 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
11.  งบประมาณในการดำเนินการ รวมเป็นเงิน จำนวน  44,000 บาท  (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
 11.1  เงินงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลบ่อกรุ      19,000       บาท  

11.2  เงินสนับสนุนจากโรงเรียนบ่อกรุวิทยา                         25,000       บาท 
              รวมเป็นเงิน   44,000       บาท 
 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  แต่ละรายการถัวจ่าย 
 

ลำดับ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน 
(หน่วย) 

หน่วยละ 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

กิจกรรมวันที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้ STEM  
1 ค่าชุดอุปกรณ์ฝึกกิจกรรมสะเต็มศึกษา  

ชุดละ 25 บาท/คน (นักเรียน 80 คน) 
80 ชุด 25 2,000 

2 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ เหมาจ่าย เฉลี่ยมื้อละ 
25 บาท/คน (นักเรียน 80 คน )  

2 มื้อ 2,000 4,000 

3 ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม 1 มื้อ เหมาจ่าย  
เฉลี่ยมื้อละ 50 บาท/คน (นักเรียน 80 คน )   

1 มื้อ  4,000 4,000 

กิจกรรมวันที่ 2 ศึกษาดูงาน STEM นอกสถานที่  
4 ค่ารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2 คัน 15,000 30,000 
5 ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม 1 มื้อ เหมาจ่าย  

เฉลี่ยมื้อละ 50 บาท/คน (นักเรียน 80 คน )   
1 มื้อ 4,000 4,000 

รวม 44,000 
รวมทั้งสิ้น  44,000 บาท  (สี่หม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 

 
 12.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

12.1  เทศบาลตำบลบ่อกรุ 
12.2 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

 12.2.1  นายเอกราช  พาชัย  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
12.2.2  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

  12.2.3 งานนโยบายและแผนงาน  
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13.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 13.1  พิพิธภัณฑ์อวกาศ Space Inspirium อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 13.2  เรือหลวงจักรีนฤเบศร  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) 
                                 หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  
  

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

                              (นายวรรณดน  สุขาทิพยพันธุ์) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 
(     )  อนุมัติโครงการ  (     )  ไม่อนุมัติโครงการ 
 
              ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                        (นายศักดิ์ชัย  จันทร์ใหม่มูล) 
                           นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อกรุ 
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บันทึกความเห็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................... .............................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................ ................................
................................................................................ ................................................................................ 
 
               ลงชื่อ....................................................... 
                                                         (                                         ) 

           ตำแหน่ง……………………………………………………………………. 
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กำหนดการอบรม 
ตามโครงการค่ายสะเต็มศึกษา วิทย์-คณิต สร้างเยาวชนไทยให้มีใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

เยาวชนในโรงเรียนบ่อกรุวิทยา จำนวน 80 คน 
ณ ห้องจันทร์ใหม่มูล โรงเรียนบ่อกรุวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 วันที่ 1 กิจกรรมวันที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้ STEM 
เวลา (น.) กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

08.00 - 08.30  เยาวชนในโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
ลงทะเบียน รับเอกสารการอบรม ณ ห้อง
จันทร์ใหม่มูล โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

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

สะเต็มศึกษา (STEM Education)  
กับการพัฒนาชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

10.๐0 - 10.๑๕  พักรับประทานอาหารว่าง  
10.๑5 - 12.00 กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
13.00 - 14.๐0 กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

(ต่อ) 
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
14.๐0 - 14.๑5 พักรับประทานอาหารว่าง  
14.๑5 - 15.๐0 กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

(ต่อ) 
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ นันทนาการและสรุปกิจกรรมการเรียนรู้             

สะเต็มศึกษา 
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
15.๓0 – 1๖.๐0  มอบเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้ารับการอบรม  ผอ.วรรณดน  สุขาทิพยพันธุ์ 

 

หมายเหตุ กำหนดการและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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กำหนดการอบรม 
ตามโครงการค่ายสะเต็มศึกษา วิทย์-คณิต สร้างเยาวชนไทยให้มีใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เยาวชนในโรงเรียนบ่อกรุวิทยา  จำนวน 80 คน 
ณ เรือหลวงจักรีนฤเบศร  จังหวัดชลบุรี 

และพิพิธภัณฑ์อวกาศ Space Inspirium อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 

  วันที่ 2 กิจกรรมวันที่ 2 ศึกษาดูงาน STEM นอกสถานที่ 
เวลา (น.) กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

04.00 – 04.20  เยาวชนโรงเรียนบ่อกรุวิทยา พร้อมกัน 
ที่โรงเรียน ลงทะเบียนและนัดหมายการ
เดินทาง 

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  และกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 
04.20 – 09.00  ออกเดินทางสู่จังหวัดชลบุรี ชมเรือหลวง

จักรีนฤเบศร  
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  และกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์  
09.00 – 12.00 ภาคบรรยาย 

-รับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง 
การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษากับการ 
บูรณาการการสร้างเรือหลวง 
จักรีนฤเบศร 
ภาคปฏิบัติ 
-เดินชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร  

วิทยากรฟังบรรยายเกี่ยวกับ 
เรือหลวงจักรีนฤเบศรและพานักเรียน 

ชมภายในเรือหลวงจักรีนฤเบศร 

12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  และกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์  
13.00 – 13.40 ออกเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์อวกาศ  

Space Inspirium อำเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี  

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  และกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์  
13.40 - 15.30 ภาคบรรยาย 

-รับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่องการ
เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเพื่อบูรณาการ
กับการศึกษาห้วงอวกาศและจักรวาล  
ภาคปฏิบัติ 
-ทดสอบการจำลองห้วงอวกาศ 
-ทดสอบสภาพไร้น้ำหนัก 

วิทยากรของพิพิธภัณฑ์อวกาศ  
Space Inspirium  

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

15.30 - 21.00 เดินทางกลับโรงเรียนบ่อกรุวิทยา                      
โดยสวัสดิภาพ 

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  และกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์  
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หมายเหตุ กำหนดการและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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35. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี2565 

1.  ชื่อโครงการ           โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ 

2.  ลักษณะของโครงการ  โครงการใหม่ 

3.  แผนงาน   แนวทางการเพ่ิมศักยภาพเด็กและเยาวชน  

4.  สนองยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

5.  หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศท่ีเป็นภาษาสากล ซึ่งมีบทบาทต่อวิถี
ชีวิตประจำวันของเราเพ่ิมมากข้ึน และจัดเป็นภาษาท่ีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประชาชนคนไทยและ
เป็นภาษา เพ่ือนำเข้าสู่สังคมโลกแห่งการสื่อสารที่เป็นมาตรฐานสากล ให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ทัง้ในและต่างประเทศ จึงถือว่ามีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันอย่างยิ่ง ขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  สถานศึกษาและหน่วยงานท้องถิ่นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมการ
เรียนการสอน การอบรมภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษสำหรับต่อยอดอาชีพด้านต่างๆของคนไทยให้สามารถสื่อสารและใช้ประกอบอาชีพใน
ชีวิตประจำวันได้ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันกับตลาดแรงงาน
ในอนาคต และสร้างความมั่นใจและคุณค่าของตนเองให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นกับการต่อยอดในการ
นำอาชีพต่างๆที่น่าสนใจมานำเสนอในรูปแบบกิจกรรมการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษที่ง่ายต่อการนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศเห็นว่า สมควรพิจารณาจัดค่าย
ภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อกรุโดยความร่วมมือและอนุเคราะห์จากเทศบาล
ตำบลบ่อกรุ ในการส่งเสริมโอกาสด้านการศึกษาแก่เยาวชนในทุกโอกาสที่พึงสามารถจัดสรรได้ 
6.   วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 6.1. เพื่อจัดค่ายภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชน จำนวน 90 คน 
 6.2. เพ่ือฝึกทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนในตำบลบ่อกรุ 
 6.3. เพื่อสร้างประสบการณ์และให้มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
7.   เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 7.1. นักเรียนในเทศบาลบ่อกรุ จำนวนทั้งสิ้น 90 คน ได้แสดงออกทักษะด้านภาอังกฤษ 
 ตามอาชีพต่างๆ ที่กำหนดให้ 
 7.2. นักเรียนในเทศบาลบ่อกรุ จำนวน 90 คน ตระหนักถึงการเรียนรู้การใช้ภาษาที่สอง 
      ซึ่งมีผลต่อการศึกษาต่อและการทำงานในภายภาคหน้า 
8.   เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
      8.1 นักเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ่อกรุ  จำนวน 90 คน  ตระหนักเห็นความสำคัญของการ
 เรียนรู้ภาษาอังกฤษซึ่งมีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
9.  สถานที่ดำเนินการ 
      9.1 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
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10. ระยะเวลาดำเนินการ เดือนเมษายน-กันยายน พ.ศ. 2565 
ลำ

ดับ
ที ่ กิจกรรม/

ขั้นตอน 

งบ
ปร

ะม
าณ

 
(บ

าท
) 

ระยะเวลาดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ เมษายน-

พฤษภาคม 
2565 

มิถุนายน-
กรกฎาคม 
2565 

สิงหาคม-
กันยายน 
2565 

1 วางแผน/
ปรึกษาหารือ 

- ......   คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

2 เขียนโครงการ
เสนอ 

- ......   นางสมหมาย ศรีสุข    
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

3 ขออนุมัติ
โครงการ 

-  ...... ......  นางสมหมาย ศรีสุข    
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

4 ดำเนินการ 
ตามโครงการ 

19,000  ...... ...... คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

5 ประเมินผล
โครงการและ 
สรุปโครงการ 

-   ...... คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

6 รายงานผล
โครงการ 

-   ...... นางสมหมาย ศรีสุข    
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 
11.  งบประมาณในการดำเนินการ รวมเป็นเงิน จำนวน  20,000 บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 11.1 เงินงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลบ่อกรุ      18,000       บาท  

11.2  เงินสนับสนุนจากโรงเรียนบ่อกรุวิทยา                           1,000       บาท 
              รวมเป็นเงิน  19,000       บาท 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  แต่ละรายการถัวจ่าย 
 

ลำดับ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน 
(หน่วย) 

หน่วยละ 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 ค่าวิทยากรภายนอก 
จำนวน 5 ชม. เฉลี่ยชม. ละ 1,200 
บาท) 

1 คน 1,200 6,000 

๑ ค่าอาหาร 1มื้อ*40บาท*90คน 90 คน 40 3,600 
3 ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม 2 มื้อ 

มื้อละ25บาท 
90 คน 50 4,500 

4 ค่าวัสดุอุปกรณ์   4,900 
รวม 19,000 

รวมทั้งสิ้น  19,000 บาท  (หนึ่งหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 
 
 12.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

12.1  เทศบาลตำบลบ่อกรุ 
12.2 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

 12.2.1  นางสมหมาย ศรีสุข    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
12.2.2  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

  12.2.3 งานนโยบายและแผนงาน  
 
13.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 - 
14.  การติดตามและการประเมินผล 
 14.1  จากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 14.2  จากแบบสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
15.   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
  15.1. นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  และเกิดทักษะในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   
                สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อการเรียนรู้ต่อไป  
 15.2   นักเรียนเกิดความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษใน 
ระดับความพึงพอใจมาก 
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    ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอโครงการ 

            (นายสมหมาย ศรีสุข) 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 

                ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจโครงการ 
                                    (นายเอกราช พาชัย) 
                                 หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  
  
 

          
 ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบ

โครงการ 
                              (นายวรรณดน  สุขาทิพยพันธุ์) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 
(     )  อนุมัติโครงการ  (     )  ไม่อนุมัติโครงการ 

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

           ตำแหน่ง……………………………………………………………………. 
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กำหนดการอบรม 
ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปี 2565 

นักเรียนในโรงเรียนบ่อกรุวิทยา จำนวน 90 คน 
ณ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 วันที่ 1 
เวลา (น.) กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

07.30-08.30 น. รายงานตัว คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

08.30 - 09.00  พิธีเปิดการอบรม  ผอ.วรรณดน  สุขาทิพยพันธุ์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

09.00 - 10.00  - ice breaking 
- giving directions 

นายไพศาล เพ็งสวย 
วิทยากร 

10.๐0 - 10.๑๕  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.๑5 - 12.00 - whispering 

- tongue twister 
นายไพศาล เพ็งสวย 

วิทยากร 

12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง 
13.00 - 14.๐0 นันทนาการและสรุปกิจกรรมการเรียนรู้             

ภาษาอังกฤษ 
นายไพศาล เพ็งสวย 

วิทยากร 

14.๐0 - 14.๑5 พักรับประทานอาหารว่าง 
14.๑5 - 15.๐0 กิจกรรมเกมภาษาอังกฤษ และสรุป

กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
นายไพศาล เพ็งสวย 

วิทยากร 

๑๕.00-15.30 มอบเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ผอ.วรรณดน  สุขาทิพยพันธุ์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

 

หมายเหตุ กำหนดการและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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36. โครงการกีฬาต้านยาเสพติดเยาวชนเทศบาลตำบลบ่อกรุ  
“เยาวชนวัยใส ใส่ใจสุขภาพ” ประจำปี 256๕ 

 
1.  ชื่อโครงการ   กีฬาต้านยาเสพติดเยาวชนเทศบาลตำบลบ่อกรุ “เยาวชนวัยใส  
                                          ใส่ใจสุขภาพ” ประจำปี 256๕ 
2.  ลักษณะของโครงการ  โครงการใหม่ 
3.  แผนงาน   แนวทางการเพ่ิมศักยภาพเด็กและเยาวชน  
4.  สนองยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5.  หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพให้มีการคิดเป็น 
ทำเป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพที่
แข็งแรงสมบูรณ์ มีนิสัยรักการออกกำลังกาย เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและ
สังคม โดยให้ได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและทำงานร่วมกันเป็นหมู่  ได้มีการ
ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนา
ศักยภาพ ในการร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอก 

6. วัตถุประสงค์ 
 6.1. เพื่อจัดกิจกรรมกีฬาการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “เยาวชนวัยใส ใส่ใจสุขภาพ”     

ประจำปี 2562 
 6.2. เพ่ือให้เยาวชนในตำบลบ่อกรุที่มีความสามารถได้แสดงความสามารถในด้านกีฬาและ      

การแสดง 
 6.3. เยาวชนในตำบลบ่อกรุรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด 

7. เป้าหมายเชิงปริมาณ  
- เยาวชนในตำบลบ่อกรุ จำนวน ๔๐๕ คน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

“เยาวชนวัยใส ใส่ใจสุขภาพ” ประจำปี 256๕ 
8. เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  - เยาวชนในตำบลบ่อกรุจำนวน ๔๐๕ คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
“เยาวชนวัยใส ใส่ใจสุขภาพ” ประจำปี 256๕ มีพฤติกรรมห่างไกลจากยาเสพติด  
9.  สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  
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10. ระยะเวลาดำเนิน เดือนพฤษภาคม – กันยายน พ.ศ. 256๕  
 

   
  ล

ำด
ับท

ี่ 

กิจกรรม/ขั้นตอน 

งบ
ปร

ะม
าณ

 
(บ

าท
) 

ระยะเวลาดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ พ.ค.–มิ.ย 

256๕ 
ก.ค-ส.ค. 
256๕ 

ก.ย. 
256๕ 

1 วางแผน/
ปรึกษาหารือ 

- ......   คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 

2 เขียนโครงการเสนอ - ......   นายก้องภพ  ธัญญเจริญ 
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 

3 ขออนุมัติโครงการ -   ......  นายก้องภพ  ธัญญเจริญ 
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 

4 ดำเนินการ 
ตามโครงการ 

31,160  ...... ...... นายก้องภพ  ธัญญเจริญ 
คณะครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

5 ประเมินผลโครงการ
และ 
สรุปโครงการ 

-   ...... คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 

6 รายงานผลโครงการ -   ...... นายก้องภพ  ธัญญเจริญ 
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 
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11. งบประมาณในการดำเนนิการ     งบประมาณ  31,160  บาท (สามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหก
สิบบาทถ้วน) 
 11.1  เงินงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลบ่อกรุ     30,000       บาท  

11.2  เงินสนับสนุนจากโรงเรียนบ่อกรุวิทยา                          1,160       บาท 
              รวมเป็นเงิน  31,160       บาท 

 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  แต่ละรายการถัวจ่าย 

 
 
12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

12.1  เทศบาลตำบลบ่อกรุ 
12.2 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

12.2.1  นายก้องภพ  ธัญญเจริญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา  

12.2.2  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
  12.2.3 งานนโยบายและแผนงาน 
 
 

ที ่
รายการ 

จำนวน 
(หน่วย) 

หน่วยละ 
(บาท) 

เป็นเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

กิจกรรม การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฯ     
๑ ลูกวอลเลย์บอล  Molten V5M4200   5 ลูก    980   4,900   
๒ ลูกฟุตซอล  Molten   IS 5 SL   หนังอัด   8 ลูก    550   4,400  
๓ ลูกตะกร้อ มาราทอน MT.201   8 ลูก    330   2,640  
๔ ลูกฟุตบอล   5 ลูก    450   2,250  
๕ ตาข่ายตะกร้อ มาราทอน    1 ผืน    450 450  
๖ ตาข่ายฟุตซอล    1  คู ่  1,390    1,390  
๗ ตาข่ายวอลเลย์บอล    1 ผืน 1,560    1,560  
๙ ป้ายกีฬาต้านยาเสพติด ฯ     1 ผืน  2,060    2,060  

๑๐ จัดเตรียมสนามแข่งขัน/อุปกรณ์ทำสนาม
สนาม/เต้นพิธีเปิดพร้อมตบแต่งอย่างสวยงาม 

         5,070  

๑๑ ค่าเครื่องด่ืมจำนวน 2 วัน วันละ 28 บาท 
สำหรับนักกีฬา จำนวน 115 คน  

2 วัน  3,220    6,440  

รวม 31,160  
รวมทั้งสิ้น  31,160 บาท (สามหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
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13. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 - 
14. การติดตามและการประเมินผล 
  14.1  จากแบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม  

 14.2  จากแบบประเมินความพึงพอใจ 
 
15 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 15.1.  เยาวชนในตำบลบ่อกรุเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาจำนวน ๔๐๕ คน  
 15.2.  เยาวชนในตำบลบ่อกรุมีความพึงพอใจในระดับดีมาก  
 15.3   เยาวชนในตำบลบ่อกรุรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 
 
 
          ลงชื่อ.....................................ผู้เสนอโครงการ 
                        (นายก้องภพ  ธัญญเจริญ)                                              
                  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 
      ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจโครงการ     
                                                            (นายเอกราช  พาชัย) 

             หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจโครงการ      

                       (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ)  
               หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน  
 
              ลงชื่อ.......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                          (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธ์) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 
(     )  อนุมัติโครงการ  (     )  ไม่อนุมัติโครงการ 
    
     ลงชื่อ..................................................ผู้อนมัุติโครงการ 
             (นายศักดิ์ชัย  จันทร์ใหม่มูล) 
         นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อกรุ 
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บันทึกความเห็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................... ......................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................ 

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

                            (...............................................................) 
                     ตำแหน่ง..................................................................... 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 

37. โครงการค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพเยาวชนด้านภาษาไทย 
1.  ชื่อโครงการ   ค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพเยาวชนด้านภาษาไทย 
2.  ลักษณะของโครงการ  โครงการใหม่ 
3.  แผนงาน   แนวทางการเพ่ิมศักยภาพเด็กและเยาวชน  
4.  สนองยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5.  หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ จึงกล่าวได้ว่าภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญ
อย่างหนึ่งของชาติ ซึ่งเทศบาลตำบลบ่อกรุเห็นสมควรว่าควรจะได้รับการบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ไว้
ให้ยั่งยืนตลอดไป การกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกของเด็กและเยาวชนให้ตระหนักถึงความสำคัญและ
คุณค่าของภาษาไทย จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นการส่งเสริมความสามารถในการใช้
ภาษาแล้ว ยังก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในภาษาไทยรวมไปถึงภาษาถิ่นด้วย โดยถ่ายทอดผ่านกิจกรรม
ที่หลากหลาย เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาษาไทย อัน เป็นเอกลักษณ์และ
สมบัติวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป  
 
6.  วัตถุประสงค์ 

 6.1 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อกรุ มีความภาคภูมิใจในภาษาไทยและ
ภาษาถ่ิน  

อันเป็นภาษาประจำชาติ 
 6.2  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อกรุเกิดจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ จากการศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมอันเป็นมรดกของชาติและสามารถนำข้อคิดมาให้
ในชีวิตประจำวันได้ 

 6.3 โรงเรียนมีโอกาสได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากองค์กรชุมชน 
 

7.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 7.1  เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อกรุจำนวน 3๔๐ คน มีความภาคภูมิใจในภาษาไทย
และ 

ภาษาถ่ิน อันเป็นภาษาประจำชาติ 
 7.2 เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อกรุจำนวน 3๔๐ คน เกิดจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ จากการศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมอันเป็นมรดกของชาติและสามารถนำข้อคิดมาให้
ในชีวิตประจำวันได้ 
 7.3  เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อกรุจำนวน 3๔๐ คน มีโอกาสได้รับความร่วมมือ
ช่วยเหลือจาก 
องค์กรชุมชน 
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8.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อกรุได้ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมอันเป็นมรดกของชาติ
และสามารถนำข้อคิดมาให้ในชีวิตประจำวันได้ ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในภาษาไทย อันเป็นภาษา
ประจำชาติ 
 
9.  สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

10. ระยะเวลาดำเนินการ เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2564 
 

ลำ
ดับ

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน 

งบ
ปร

ะม
าณ

 
(บ

าท
) 

ระยะเวลาดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ กรกฎาคม  

2565 
สิงหาคม 
2565 

กันยายน 
2565 

1 วางแผน/ประชุม
ปรึกษาหารือ 

 ......   เทศบาลตำบลบ่อกรุ
และคณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

2 เขียนโครงการเสนอ  ......   นางสาวนันทิยา  
เอกคณาปราชญ์ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

3 ขออนุมัติโครงการ   ......  เทศบาลตำบลบ่อกรุ
และคณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

4 ดำเนินการตามโครงการ 
-จัดอบรมโครงการเยาวชน
สร้างสรรค์วรรณคคี
วรรณกรรมจรรโลงไทย 
ในเขตเทศบาลตำบลบ่อกรุ 
-ศึกษาวรรณคคีวรรณกรรม
อันเป็นมรดกของชาติ 
 

21,000  ...... ...... เทศบาลตำบลบ่อกรุ
และคณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

5 ประเมินผลโครงการ 
และสรุปโครงการ 

   ...... เทศบาลตำบลบ่อกรุ
และคณะครูกลุ่ม
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สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

6 รายงานผลโครงการ    ...... เทศบาลตำบลบ่อกรุ
และคณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

 
 
11. งบประมาณในการดำเนนิการ 
 11.1  เงินงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลบ่อกรุ    20,000       บาท  

11.2  เงินสนับสนุนจากผู้ปกครอง                                      1,000       บาท 
       รวมเป็นเงิน  21,000      บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  แต่ละรายการถัวจ่าย 
ที ่ รายการ จำนวน  

(หน่วย) 
หน่วยละ  
(บาท) 

เป็นเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าแผ่นป้ายโครงการ (4 ตารางเมตร) 1 แผ่น 600 600  
2 ค่าอาหารกลางวัน ของว่างและเครื่องดื่ม 

(1 วัน) 
340 คน 60 20,400  

                               รวม 21,000  
รวมทั้งสิ้น  21,000 บาท  (สองหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 

 
12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

12.1  เทศบาลตำบลบ่อกรุ 
12.2 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

12.2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
12.2.3  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

  12.2.4  งานแผนงานและนโยบาย 
13. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 - 
14. การติดตามและการประเมินผล 
 14.1 จากแบบสอบถาม 
 14.2  จากแบบสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 15.1  เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อกรุ มีความภาคภูมิใจในภาษาไทยและภาษาถ่ิน อันเป็นภาษา 
ประจำชาติ ทำให้เกิดความรักในท้องถิ่นของตน 
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  15.2 เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อกรุเกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ จาก
การศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมอันเป็นมรดกของชาติและสามารถนำข้อคิดมาให้ในชีวิตประจำวัน
ได้ 

  15.3  โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 

 
ลงชื่อ...........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  

             (นางสาวนันทิยา  เอกคณาปราชญ์) 
                                หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

   

    ลงชื่อ...........................................................ผู้ตรวจโครงการ 
            (นายเอกราช พาชัย) 
                  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 

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

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

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

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

                             (.................................................... ) 
        ตำแหน่ง................................................................. 
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 การดำเนินการ โครงการเยาวชนสร้างสรรค์วรรณคดีวรรณกรรมจรรโลงไทย 
ปีการศึกษา 2565 

โดยการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลบ่อกรุ 
8.30 น.- 9.00 น.      ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียน 
9.00 น.- 9.30 น.      พิธีเปิด  
                    ผู้นำเยาวชนกล่าวรายงาน 
                    ประธานกล่าวเปิดงาน 
9.30 น.- 10.00 น.             การแสดงชุดที่ 1 
10.00 น. - 10.30 น.          การแสดงชุดที่ 2 
10.30  น. - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 น.- 11.00 น.   ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณกรรม     
11.00 น.- 11.20 น. การอ่านทำนองเสนาะของเยาวชนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
11.20 น. – 11.40 น. การอ่านทำนองเสนาะของเยาวชนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
11.40 น. – 12.00 น. การอ่านทำนองเสนาะของเยาวชนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
12.00 น. – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 15.30 น. กิจกรรมวรรณคคีวรรณกรรมสร้างสรรค์จรรโลงไทย  
14.30 น. – 14.45 พักรับประทานอาหารว่าง 
15.30 น. – 16.30 น.  มอบเกียรติบัตรเยาวชนผู้ร่วมกิจกรรม 
   พิธีปิด 
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กำหนดการกิจกรรม 
กีฬาต้านยาเสพติดเยาวชนเทศบาลตำบลบ่อกรุ “เยาวชนวัยใส ใส่ใจสุขภาพ” ประจำปี ๒๕๖๕ 

ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ่อกรุวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี 
 วันที่ 1  

เวลา (น.) กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
08.00 – 09.40  พิธีเปิดกิจกรรม  

-ประธานในพิธีเดินทางมาถึงเต้นท์กอง
อำนวยการ  (เพลงมหาฤกษ์) 
-คณะกรรมการจัดการแข่งขันและ
คณะกรรมการนักเรียนเข้าแถวหน้าประธาน 
-เชิญประธานเข้าสู่แท่นรับการกล่าวรายงาน 
-ประธานนักเรียนกล่าวรายงานการจัดการ
แข่งขัน   
-ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขัน   
-เชิญธงชาติ ธงกีฬา ธงโรงเรียน ธงส ี
-นักกีฬาอาวุโสนำกล่าวคำปฏิญาณตน  
-ขบวนนักกีฬาเดินออกนอกสนามตามลำดับ 
-การแสดงในพิธีเปิด 

นายก้องภพ  ธัญญเจริญ และ 
คณะครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

09.40 – 10.40 -แข่งขันกีฬาฟุตบอล คณะครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
และคณะกรรมการตัดสินกีฬา 

10.40-11.00 รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

11.00-12.00 -แข่งขันกีฬาฟุตซอล 
 

คณะครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
และคณะกรรมการตัดสินกีฬา 

12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน คณะครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

13.00 – 14.30 -แข่งขันกีฬาตะกร้อ 
 

คณะครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
และคณะกรรมการตัดสินกีฬา 

14.30-14.50 รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

14.50-16.00 -แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล คณะครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
และคณะกรรมการตัดสินกีฬา 

 
หมายเหตุ กำหนดการและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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กำหนดการกิจกรรม 
กีฬาต้านยาเสพติดเยาวชนเทศบาลตำบลบ่อกรุ “เยาวชนวัยใส ใส่ใจสุขภาพ” ประจำปี ๒๕๖๕ 

ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ่อกรุวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

  วันที่ ๒  
เวลา (น.) กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

08.00 – 08.30  เยาวชนในตำบลบ่อกรุทุกคณะสี  
เข้าแถวเคารพธงชาติ ณ สนามกีฬา
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

นายก้องภพ  ธัญญเจริญ และ 
คณะครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

08.30 - 12.00  - แข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน  คณะครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
และคณะกรรมการตัดสินกีฬา 

10.30 - 10.50 รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
10.50 - 12.00 - แข่งขันกีฬาฟุตบอล 

- แข่งขันกีฬาฟุตซอล 
คณะครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

และคณะกรรมการตัดสินกีฬา 
12.00 - 13.00  รับประทานอาหารกลางวัน  คณะครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
13.00 - 14.50 - แข่งขันกีฬาตะกร้อ 

- แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 
คณะครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

และคณะกรรมการตัดสินกีฬา 
14.50 – 15.00 รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
15.00 - 16.00 พิธิปิดการแข่งขันกีฬา 

- หัวหน้าฝ่ายวิชาการกล่าวรายงาน
สรุปผลการแข่งขัน  
- เชิญประธานแจกถ้วยรางวัล  
- เยาวชนและคณะครูพร้อมกัน 
ที่หน้ากองอำนวยการ  
- ประธานกล่าวปิดงานการแข่งขันกีฬา 
- เยาวชนเดินทางกลับบ้าน 

นายก้องภพ  ธัญญเจริญ และ 
คณะครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

 
หมายเหตุ กำหนดการและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
  
         
 
 
 
 



 

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

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 

38. โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม “เยาวชนวัยใส  หัวใจใฝ่ธรรม” 

1.  ชื่อโครงการ   ค่ายคุณธรรม จริยธรรม “เยาวชนวัยใส  หวัใจใฝ่ธรรม” 
2.  ลักษณะของโครงการ  โครงการใหม่ 
3.  แผนงาน   แนวทางการเพ่ิมศักยภาพเด็กและเยาวชน  
4.  สนองยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5.  หลักการและเหตุผล 
 นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลกำหนดไว้ชัดเจนว่า คุณธรรมนำความรู ้ โดยจัด
กระบวนการเรียนรู้ใช้คุณธรรมเป็นฐานการดำเนินชีวิต จะต้องเชื่อมโยงกับ 3 สถาบั นหลัก คือ
ครอบครัว สถานศึกษา สถานบันศาสนา หรือ บ้าน วัด โรงเรียน โดยกระทรวงศึกษากำหนดให้เป็น
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย เช่นการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม การบำเพ็ญ
ประโยชน์ จิตอาสาพัฒนา เป็นต้น ปัจจุบันมีการใช้ยาเสพติดอย่างแพร่หลายในท้องถิ่น โรงเรี ยนจึง
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” 
ให้กับเยาวชนในโรงเรียนบ่อกรุว ิทยา ตั ้งแต่ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ชั ้นมัธยมศึกษาปีที่  4 และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่ 1  รวมทั้งสิ้นจำนวน 110 คน ณ ศาลาการเปรียญวัดดอนไร่ อำเภอ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
6.1  เพื่อให้เยาวชนในโรงเรียนบ่อกรุวิทยา เกิดจิตสำนึกในด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
6.2  เพื่อให้เยาวชนในโรงเรียนบ่อกรุวิทยา นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้เป็น 

แนวทางในการดำรงชีวิตประจำวัน และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์มากข้ึน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  

6.3  เพื่อให้เยาวชนในโรงเรียนบ่อกรุวิทยา มีภูมิคุ้มกัน มีค่านิยมที่ดี และไม่ยุ่งเก่ียวกับสารเสพ
ติด 
6.4  เพื่อให้ชุมชน โรงเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานของทางราชการที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล 

ตำบลบ่อกรุ และใกล้เคียงได้ช่วยกันสอดส่องดูแลเยาวชนในโรงเรียนบ่อกรุวิทยาให้มีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 
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7.   เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 7.1.  เยาวชนในโรงเรียนบ่อกรุวิทยา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
และ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 110 คน ได้เข้าร่วมตามโครงการค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม “เยาวชนวัยใส  หวัใจใฝ่ธรรม” ร้อยละ 100  
  7.2.  เยาวชนในโรงเรียนบ่อกรุวิทยา จำนวนทั้งสิ้น  110 คน หรือร้อยละ 100 มีพฤติกรรมที่
พึงประสงค์มากข้ึน และไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด 
 
8.   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

8.1.  เยาวชนในโรงเรียนบ่อกรุวิทยา นำความรู้ และทักษะที่ได้จากการฝึกปฏิบัติจากการเข้าร่วม
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม “เยาวชนวัยใส  หัวใจใฝ่ธรรม” ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  

8.2. ชุมชน ผู้ปกครอง และหน่วยงานของทางราชการที่เก่ียงข้องมี ให้ความร่วมมือกันในการ 
สอดส่องดูแลพฤติกรรมของเยาวชนในชุมชนให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่างแท้จริง 
 

9.   สถานที่ดำเนินการ  
      9.1  ศาลาการเปรียญวัดดอนไร่ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  
      9.2  โรงเรียนบ่อกรุวิทยา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  
 
10.  ระยะเวลาดำเนินการ  ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2565 
 

   
  ล

ำด
ับท

ี่ 

กิจกรรม/ขั้นตอน 

งบ
ปร

ะม
าณ

 
(บ

าท
) 

ระยะเวลาดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ พ.ค. 

2565 
มิ.ย.-ก.ค. 
2565 

ส.ค.-ก.ย. 
2565 

1 วางแผน/
ปรึกษาหารือ 

 ......   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2 เขียนโครงการ
เสนอ 

 ......   ครูชัยวัฒน์  ภูผา 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

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

4 ดำเนินการ 
ตามโครงการ 

38,000.-  ...... ....... ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและ
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  ล

ำด
ับท

ี่ 
กิจกรรม/ขั้นตอน 

งบ
ปร

ะม
าณ

 
(บ

าท
) 

ระยะเวลาดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ พ.ค. 

2565 
มิ.ย.-ก.ค. 
2565 

ส.ค.-ก.ย. 
2565 

วัฒนธรรม และคณะ
ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา  

5 ประเมินผล
โครงการและสรุป
โครงการ 

   ...... ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

6 รายงานผล
โครงการ 

   ...... ครูชัยวัฒน์  ภูผา 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 

11.    งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน  38,000  บาท (สามหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
 11.1  เงินงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลบ่อกรุ จำนวน      18,000      
บาท  

11.2  เงินสนับสนุนจากโรงเรียนบ่อกรุวิทยา                     จำนวน    20,000      บาท 
             รวมเป็นเงินจำนวน   38,000      บาท 

 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  แต่ละรายการถัวจ่าย 
 
ที ่ รายการ จำนวน 

(หน่วย) 
หน่วยละ 
(บาท) 

เป็นเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าวิทยากร 11 ช.ม. 500 5,500  
2 ค่าอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม และอาหาร

ว่างเหมาจ่าย (เฉลี่ยมื้อละ 50 บาท ,
จำนวน 110 คน) 

5 มื้อ 5500 27,500  

2 ค่าจ้างยานพาหนะ 2 คัน 1,400 2,800  
3 เอกสารประกอบการทำกิจกรรม 110 คน 

เล่มละ 20 บาท 
110 เล่ม 20 2,200  

รวม 38,000  
รวมทั้งสิ้น  38,000 บาท  (สามหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
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12.   หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
        12.1  เทศบาลตำบลบ่อกรุ 
        12.2  โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

      12.2.1 นายชัยวัฒน์ ภูผา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
                  12.2.2 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
                  12.2.3 งานนโยบายและแผน 
 

13.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
       13.1  วัดดอนไร่ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  
 
14.  การติดตามและการประเมินผล 
       14.1 จากแบบประเมินความพึงพอใจ  
       14.2 จากแบบสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      15.1  เยาวชนในโรงเรยีนบ่อกรุวิทยา เกิดจิตสำนึกในด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
      15.2  เยาวชนในโรงเรยีนบ่อกรุวิทยา นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้เป็น 
แนวทางในการดำรงชีวิตประจำวัน และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์มากข้ึน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
     15.3  เยาวชนโรงเรียนบอ่กรุวิทยา มีภูมิคุ้มกัน มีค่านิยมที่ดี และไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด 

15.4  ชุมชน โรงเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานของทางราชการที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ่อ
กรุ  

และใกล้เคียงได้ช่วยกันสอดส่องดูแลเยาวชนในโรงเรียนบ่อกรุวิทยาให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 
 
    ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ 

           (นายชัยวัฒน ์ ภูผา) 
 
 
      ลงชื่อ.................................. .............ผู้ตรวจโครงการ     
                                                           (นายเอกราช  พาชัย) 

             หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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 ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจโครงการ     

                        (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ)  
                หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน  
 
 
              ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                          (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธ์) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 
(     )  อนุมัติโครงการ  (     )  ไม่อนุมัติโครงการ 
    
     ลงชื่อ..................................................ผู้อนมัุติโครงการ 
             (นายศักดิ์ชัย  จันทร์ใหม่มูล) 
         นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อกรุ     
 
 
  
บันทึกความเห็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุพรรณบุรี 
................................................................. ...............................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................. ..................................
................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
                                                     ลงชื่อ................................................... 
                                                          (                                        ) 

          ตำแหน่ง……………………………………………………………………. 
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ตารางอบรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม “เยาวชนวัยใส  หัวใจใฝ่ธรรม” 
ณ ศาลาการเปรียญวัดดอนไร่ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  

เวลา (น.) กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ 25 ส.ค.
65 
07.00-08.00  

 
-นักเรียนลงทะเบียนรายงานตัว 

 
ครูประจำชั้น 

08.00-09.00  
 
 
 

ทำพิธีเปิดค่ายอบรม 
-ผู้อำนวยการวรรณดน  สุขาทิพยพันธุ์  
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 อบรมเรื่องความรักในสถาบัน

หลัก 
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 นำนั่งวิปัสสนากรรมฐาน  พระวิทยากร และคณะครูทุกท่าน 
19.00-21.00   -พระวิทยากร ให้นักเรียนพิจารณาเรื่องบาป 

บุญ คุณ โทษ 
พระวิทยากร และคณะครูทุกท่าน 

21.00-22.00   -นักเรียนสวดมนก่อนนอน พระวิทยากร และคณะครูทุกท่าน 
22.00  -นักเรียนเข้านอน  ครูเวรยาม ดูแลนักเรียน 
วันที่ 26 ส.ค.
65 
05.00  

 
-นักเรียนตื่นนอน ทำธุระส่วนตัว 

 
คณะครู 

05.30-06.00  -นักเรียนพร้อมเพียงกันที่ศาลา 
สวดมนต์ 

พระวิทยากร และคณะครูทุกท่าน 

06.00   พระวิทยากร นำนักเรียน  
-สวดมนต์ 
-นั่งวิปัสสนากรรมฐาน  
-เดินจงกรม 
 

พระวิทยากร และคณะครูทุกท่าน 
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เวลา (น.) กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
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  รับประทานอาหารเย็น คณะครูทุกท่าน 
18.00-20.00 -พระวิทยากร นำสวดมนต์เย็น พระวิทยากร และคณะครูทุกท่าน 
20.00-22.00  -จุดแสงเทียนแห่งชีวิต  พระวิทยากร และคณะครูทุกท่าน 
22.00  นักเรียนเข้านอน ครูเวรยาม ดูแลนักเรียน 
วันที่ 27 ส.ค.
65 
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 
 
หมายเหตุ กำหนดการและกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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39. โครงการศึกษาดูงานเพือ่พัฒนาศักยภาพบุคลกร 
สนองยุทธ์ศาสตร์แผนการศกึษาชาติ (2560-2579) ข้อที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  

     และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ. ข้อที ่2  
สนองกลยุทธ์ สพฐ   ข้อที่ 3 
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ 6 
สนองกลยุทธ์ สพม สพ  ข้อที ่3    
สนองมาตรฐานของ สมศ  ข้อที ่1 และ ข้อ 2 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที ่2 ข้อที่ 3 และ ข้อที่ 4   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานบุคลาคล  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวณัฐธิดา สัญชานันท์   และกลุ่มบริหารงานบุคลาคล 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

      ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน      
ปีการศึกษาดำเนินการ     ปีการศึกษา 2565      
งบประมาณการดำเนินงาน   จำนวน 56,480บาท   (ห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบบาท) 
………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
๑. หลักการและเหตุผล 
  การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องมีการพัฒนาบุคลากร เนื่องจาก
เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ให้กับบุคลากรในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านการ
สอน 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  เพื่อเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความร ู้เระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และเรื่องอารยเกษตร การจัดการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๓. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ  

ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยาทุกคน                             
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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 
2565       
(1 พ.ค. 65-
30 เม.ย.66)  
 
 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

 
5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2565  (1 พ.ค. 65-30 เม.ย.66)  
6. งบประมาณ จำนวน 56,480บาท   (ห้าหมื่อหกพันสี่ร้อยแปดสิบบาท) 

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

 
7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวณฐัธิดา  สัญชานนัท์ 
9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  

9.1 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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10. วิธีการวัดและประเมินผล  
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
กิจกรรมที่ 1  
ศึกษาดูงาน  
 

๑. กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ถอดประสบการณ์จาก
การศึกษาดู 
งาน (Fogus group) 
2. แบบประเมินความพึงพอ 
 

๑. ครูร้อยละ 100 ที่เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถทอด
ประสบการณ์จากการศึกษาดู
งานได้ 
2. แบบประเมินความพึงพอ
ร้อยละ 80  
 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเรื่องอารย
เกษตร การจัดการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

11.2 ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเองให้ดียิ่งขึ้น 
 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
          12.1.1 ครผูู้ร่วมโครงการอาจไม่ครบร้อยละ100 
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
          12.2.1 ให้ครูช้ีแจงเหตผุลกับผูอ้ำนวยการโรงเรียนในกรณีที่ไม่สามารถร่วมกจิกรรมได้ 
           

 
    ลงชื่อ   ผู้เสนอโครงการ 

    (นางสาวณัฐธิดา สัญชานนัท์ ) 
                      ตำแหน่ง  ครู คศ.1 

 
 

ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายก้องภพ ธัญญเจริญ) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 

ลงชื่อ   ผู้ตรวจโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
หัวหน้างานแผนงานและนโยบาย 
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ลงชื่อ        ผู้กลั่นกรองโครงการ 
           (นางสาวฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 
                                                  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลกร 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน 56,480 บาท    
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................)    
 

รวมทั้งสิ้น จำนวน 56,480บาท   (ห้าหมื่อหกพันสี่ร้อยแปดสิบบาท) 
 
รายละเอียดการใช้จ่าย  ทุกรายการถัวจ่าย  

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ (บาท) รวม 
(บาท) ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมศึกษาดูงาน 

     

1 ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 31 คน 
จำนวน 240 เวลา 2 วัน 

- 
- 

14,880 - 
 

- 14,880 

2 ค่าท่ีพัก 31 คน คนละ 600 - 18,600 - - 18,600 
3 ค่ารถ  - 23,000 - - 23,000 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ (บาท) - 56,480 - - 56,480 
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40. โครงการพัฒนาสำนักงานบุคคล  
สนองยุทธ์ศาสตร์แผนการศกึษาชาติ (2560-2579) ข้อที่ 6 
สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ. ข้อที่ 5 
สนองกลยุทธ์ สพฐ ข้อที่ 4 
สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 9 
สนองกลยุทธ์ สพม สพ ข้อที่ 4 
สนองมาตรฐานของ สมศ ข้อที่ 2 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 7  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

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

      ใหม่ (  )เพื่อส่งเสริม (  )เพ่ือพัฒนา (  )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565  (1 พ.ค. 65-30 เม.ย.65)  
งบประมาณดำเนินการ    10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
๑. หลักการและเหตุผล 
  เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนบ่อกรุวิทยา บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
จึงมีความจําเป็นต้องจัดหาวัสดุสำนักงาน อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการปฏิบัติงาน และเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานให้เพียงพอ และพร้อมต่อการใช้งาน และเพ่ืออํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานในสํานักงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการของโรงเรียน
และบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป ทั้งปัจจุบันและอนาคตในการจัดทําเอกสารงานสำนักงานบุคคล
จําเป็นต้องใช้กระดาษ หมึกพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการประกอบการจัดทําเอกสาร และเป็น
เครื่องมือที่จะช่วยให้ครูสามารถทํางานได้สําเร็จรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกท้ังยังอํานวยความสะดวกให้ครูนําไป
จัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ สําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และทํางานให้เรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
๒. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายบริหารจัดการของโรงเรียนบ่อกรุวิทยาให้
บรรลุเป้าหมาย     
  2.2 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
  2.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานให้มีประสิทธิผล 
๓. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
                3.1.1 กลุ่มบริหารงานบุคคล มีวัสดุอุปกรณ์สํานักงานบุคคลไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 100      
  3.2 เชิงคุณภาพ 
               3.2.1 ผู้ปฏิบัติงาน ได้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และได้ประสิทธิผลของงาน 
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๔. วิธีการดำเนินโครงการ 
 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 

อุปกรณ์สำนักงานบุคคล 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
   1.1 วางแผนจัดทำโครงการและแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

    1.2 ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือขอความ
ร่วมมือในการดำเนินโครงการตรวจสอบสาร
เสพติด 
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 
(1 พ.ค. 64-
30 เม.ย.65)  

 

กลุ่มบริหาร 

งานบุคคล 

 
5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2565 (1 พ.ค. 65-30 เม.ย.66)  
6. งบประมาณ จำนวน  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

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

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

9.1 กลุ่มบริหารงานบริหารงานบุคคล 
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10. วิธีการวัดและประเมินผล  
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
กิจกรรมที่ 1 

อุปกรณ์สำนักงานบุคคล 
๑.  แบบสอบถามความพึง
พอใจในเรื่องการอำนวย
ความสะดวกอุปกรณ์
สำนักงานบุคคล 
2. เอกสารของสำนักงาน
บุคคล 
 
 

1.บุคคลในกลุ่มบริหารงาน
บุคคล มีความพึงพอใจร้อยละ 
90 
 

2. เอกสารสำนักงาน 
 
 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 ได้วัสดุสํานักงานตามเป้าหมาย/ตามวัตถุประสงค์ตามกรอบงานเอกสารต่าง ๆของ
สำนักงานบุคคลโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

11.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในงานของกลุ่มมากยิ่งขึ้น  
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 
 สัดรูด เป็นต้น 
          

     
    ลงชื่อ   ผู้เสนอโครงการ 

    (นางสาวณัฐธิดา สัญชานนัท์ ) 
                      ตำแหน่ง  ครู คศ.1 

 
 

 
ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 

               (นายก้องภพ ธัญญเจริญ) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
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ลงชื่อ   ผู้ตรวจโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
หัวหน้างานแผนงานและนโยบาย 

 
 

ลงชื่อ        ผู้กลั่นกรองโครงการ 
           (นางสาวฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 
                                                  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการงานพัฒนาสำนักงานบุคคล 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  
 

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

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ (บาท) รวม 
(บาท)   ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า

สาธารณู
ปโภค 

ค่า
คุรุภัณฑ์ 

 กิจกรรมที่ 1 
อุปกรณ์สำนักงานบุคคล 

      

1 อุปกรณ์สำนักงาน 
 

- - 10,000 - - 10,000 

 รวมทั้งโครงการ (บาท) - - 10,000 - - 10,000 
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41. โครงการขับข่ีปลอดภัย  ใส่ใจ อุบัติภัยบนท้องถนน 
สนองยุทธ์ศาสตร์แผนการศกึษาชาติ (2560-2579)  ข้อที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  
                และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ. ข้อที่ 2  
สนองกลยุทธ์ สพฐ   ข้อที่ 3 
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ 6 ข้อที่ 8 
สนองกลยุทธ์ สพม สพ  ข้อที่ 3    
สนองมาตรฐานของ สมศ  ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 และ ข้อ 3 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 และ ข้อที่ 4    
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายศิวกานต์  ทองไพรวรรณ  
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม   ต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการ................................ 

  ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม ()เพ่ือพัฒนา ()เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 256๕  ถึงวันที่ 30 เดือนมีนาคม   

พ.ศ. 256๖ 
งบประมาณดำเนินการ  7,000 บาท  (เจ็ดพันบาทถ้วน) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 
3.เป้าหมายในการดำเนินงาน 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
1. นักเรียนทุกคนที่นำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียนสวมหมวกนิรภัยร้อยละ 100 
2. นักเรียนใช้รถจักรยานยนต์ได้อย่างถูกต้องได้ร้อยละ 100 
3. นักเรียนอายุ 15 ปีที่นำรถมอเตอร์ไซด์มาโรงเรียนได้ทำใบขับขี่ได้ร้อยละ 100 
4. รถจักรยานยนต์ทุกคันที่นำมาโรงเรียนต้องมี พ.ร.บ. 
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนทุกคนที่นำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียนสวมหมวกนิรภัย 
2. นักเรียนทุกคนขับขี่ปลอดภัย 

4.วิธีการดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมอบรม
ขับข่ีปลอดภัย 
 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
   1.1 วางแผนจัดทำโครงการและ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ  
   1.2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทำงาน 
   1.3 ขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ ประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือขอความร่วมมือ
ในการดำเนินโครงการ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
นักเรียนที่นำรถจักรยานยนต์มา
โรงเรียนเข้าร่วมรับการอบรมขับข่ี
ปลอดภัย 
    2.2 สำรวจและรณรงค์ให้
รถจักรยานยนต์ภายในโรงเรียนมี 
พ.ร.บ.ทุกคัน 
 3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 นิเทศผลการดำเนินงานและ
ให้ข้อเสนอแนะ 
   3.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการ
และ 
จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ 
 4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผนเพ่ือ
ดำเนินโครงการครั้งต่อไป 
 

ปีการศึกษา 
2565 

(ระหว่างวันที่ 1 
เมษายน 256๕  
ถึงวันที่ 30 
เดือนมีนาคม   
พ.ศ. 256๖) 

 

๕,๙๐๐ นายศิวกานต์  
ทองไพรวรรณ 

และกลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมรณรงค์
สวมหมวก
ปลอดภัยในและ
นอกสถานศึกษา 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
   1.1 วางแผนจัดทำโครงการและ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ  
   1.2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทำงาน 
   1.3 ขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ ประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือขอความร่วมมือ
ในการดำเนินโครงการ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   1.ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ผู้ขับข่ี
และผู้ซ้อนท้ายมีจิตสำนึกความ
ปลอดภัย ในการสวมใส่หมวกนิรภัยที่
ถูกต้อง และได้มาตรฐาน 
 3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 นิเทศผลการดำเนินงานและ
ให้ข้อเสนอแนะ 
   3.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการ
และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ 
 4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผนเพ่ือ
ดำเนินโครงการครั้งต่อไป 

ปีการศึกษา 
2565 

1,100 นายศิวกานต์  
ทองไพรวรรณ 

และกลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

 
5.ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 256๕   

(1 เมษายน 256๕ – 30 มีนาคม  พ.ศ. 256๖)  
6.งบประมาณ จำนวน 7,000 บาท   (เจ็ดพันบาทถ้วน)   
    งบประมาณเรียนฟรี 
    งบอุดหนุนรายหัว 
    งบอ่ืน ๆ (ระบุ)....................................... 
7.สถานที่ดำเนินโครงการ   โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 



 

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

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 1. นายศิวกานต์  ทองไพรวรรณ 

2. นายก้องภพ   ธัญญเจริญ 
 2. นายจักรพันธุ์  จิตรเพ็ชร์ 
 3. นายวิทยา  แก้วเปี่ยม 
 4. นายธานินทร์ ดวงแก้ว 
9.ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ   

9.1 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
9.2 ครูที่ปรึกษาทุกคน 
 

10. วิธีการวัดและประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
ร้อยละของความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ นักเรียนร้อยละ 100 มีความ
พึงพอใจของที่อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

จำนวนนักเรียนที่นำ
รถจักรยานยนต์มาโรงเรียนสวม
หมวกนิรภัยในสถานศึกษา 

แบบบันทึก นักเรียนร้อยละ 100 

จำนวนรถจักรยานยนต์ที่
นักเรียนนำมาโรงเรียนมี พ.ร.บ. 

แบบบันทึก รถจักรยานยนต์ร้อยละ 100 

 
11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  11.1 ช่วยสร้างจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับนักเรียนได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
จราจรโดยเคร่งครัดในขณะที่ใช้รถใช้ถนน 
  11.2. สร้างเสริมวินัยจราจรให้กับนักเรียนที่ใช้รถจักรยานยนต์มาโรงเรียน 
  11.3. ลดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 12.1 ปัจจัยความเสี่ยง  

12.1.1 ระยะเวลาจัดกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนขาดความต่อเนื่อง  ทำให้เมื่ออยู่
ภายนอกสถานศึกษานักเรียนยังมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
12.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

12.2.1 วางแผนการจัดการให้มีผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนให้มากที่สุด  
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12.2.2 อาศัยความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนอกสถานศึกษา เช่น ผู้ปกครอง  
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเพ่ือให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติดมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

     ลงชื่อ               ผู้เสนอโครงการ  
     (นายศิวกานต์  ทองไพรวรรณ) 

                               ตำแหน่ง  ครู  
 
 

                 ลงชื่อ              ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
                                           (นายก้องภพ  ธัญญเจริญ)         
                                  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 

ลงชื่อ         ผู้ตรวจโครงการ      
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
   หัวหน้างานแผนงานและนโยบาย 

 
 
 

ลงชื่อ              ผู้กลั่นกรองโครงการ 
                 (นางสาวฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 
                                                       รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
       

 
ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ 

                               (นายวรรณดน  สุขาทพยพันธุ์)  
                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการขับข่ีปลอดภัย  ใส่ใจ อุบัติภัยบนท้องถนน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 งบประมาณเรียนฟรี 15 ปี     
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว   จำนวน 7,000 บาท    
 งบอ่ืนๆ (ระบุ.....................................) 
รวมทั้งสิ้น จำนวน  7,000 บาท   (สองพันบาทถ้วน) 

 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ แต่ละกิจกรรมถัวจ่าย  
 

ที ่ รายการ เงินงบประมาณ (บาท) รวม 
(บาท)  กิจกรรม/รายการ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 

วัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
 กิจกรรมที่ 1 

กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย 
     

1 ค่าวิทยากร  (4  ชั่วโมง) 2,600 - - - 2,600 
2 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม - 2,250 - - 2,250 
3 ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมขับข่ี

ปลอดภัย 
- - 1,050 - 1,050 

 กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมรณรงค์สวมหมวก
ปลอดภัยในและนอก
สถานศึกษา 

     

4 ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์สวมหมวก
ปลอดภัยในและนอก
สถานศึกษา 

- - 1,100 - 1,100 

 รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ (บาท) ๒,๖00 2,250 ๒,๑๕๐  7,000 
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42. โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
สนองยุทธศาสตร์แผนการศกึษาชาติ (๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  ข้อที่ ๓  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  

     และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ.  ข้อที่  6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุก

ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ สพฐ.   ข้อที่ 3  ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์ 
สนองจุดเน้น สพฐ.    จุดเน้นที่ 4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะ 

และการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมทั้งจัดกระบวนการ
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้
เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 

สนองกลยุทธ์ สพม สพ   ข้อที ่๑  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  
สนองมาตรฐานของ สมศ  มาตรฐานที่๑ คุณลักษณะของคนไทย ที่พึงประสงค์ทั้งใน

ฐานะพลเมืองและพลโลก 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน    เป้าหมายที่ 3  ผู้เรียนมีผลิต  ข้อ 3.2 ผู้เรียนทุกคนมี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  สมรรถนะที่สามารถจะ 
ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข 

กลุ่มที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายนายจักรพันธุ์  จิตรเพ็ชร์ 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม      ต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการประชาธิปไตย 

      ใหม่ () เพ่ือส่งเสริม ()เพ่ือพัฒนา ( )เพ่ือแก้ไข 
     ปัญหา 

ระยะเวลาดำเนินงาน   พฤษภาคม - กันยายน 256๕ 
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
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เพื ่อให้บุคลากรที ่ร ับผิดชอบงานกรรมการนักเรียน สภานักเรียน มีความความรู ้ความเข้าใจ
กระบวนการทำงานของสภานักเรียนให้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการนิติธรรมให้เป็น
การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ และมีส่วนร่วมกิจกรรมในการดูแลปกครองภายในโรงเรียนตาม
 ระบอบประชาธิปไตย                                                                                                                                                  

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 วางแผนจัดทำโครงการ
และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ 
    1.2 ขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ ประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือขอความ
ร่วมมือในการดำเนินโครงการ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 จัดทำคำสั่ง และเอกสาร
ที่เก่ียวข้อง 

ปีการศึกษา 
2565 

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

ผู้รับผิดชอบ 

    2.2 จัดประชุมคณะสีสัปดาห์
ละ 1 ครั้ง 
    2.3 ดำเนินการตามนโยบาย
ของคณะสี 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    3.1 นิเทศผลการดำเนินงาน
และให้ข้อเสนอแนะ 
   3.2  สรุปผลสำเร็จของ
โครงการและจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ 
 4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
      วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผนเพ่ือ
ดำเนินโครงการครั้งต่อไป 

กิจกรรมที่2 
กิจกรรม
เลือกตั้ง
ประธาน
นักเรียน 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
1.1 วางแผนจัดทำโครงการและ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
    1.2 ขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ ประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือขอความ
ร่วมมือในการดำเนินโครงการ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
   2.2  ประกาศและรับสมัคร
ประธานนักเรียน 
   2.3 ผู้สมัครหาเสียงหาเสาธง 
   2.4  ดำเนินงานตามกิจกรรม
เลือกตั้งประธานนักเรียน 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 นิเทศผลการดำเนินงาน
และให้ข้อเสนอแนะ 

ปีการศึกษา 
2565 

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

ผู้รับผิดชอบ 

   3.2  สรุปผลสำเร็จของ
โครงการและจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ 
 4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
      วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผนเพ่ือ
ดำเนินโครงการครั้งต่อไป 

กิจกรรมที่ 
3 
สภา
นักเรียน 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
1.1 วางแผนจัดทำโครงการและ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
    1.2 ขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ ประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือขอความ
ร่วมมือในการดำเนินโครงการ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
   2.2 เลือกตั้งคณะกรรมการ
สภานักเรียน 
   2.3 จัดการประชุมสภา
นักเรียนเดือนละ 1 ครั้ง 
   2.4 ดำเนินงานตามกิจกรรม 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 นิเทศผลการดำเนินงาน
และให้ข้อเสนอแนะ 
   3.2  สรุปผลสำเร็จของ
โครงการและจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ 
 4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
      วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผนเพ่ือ
ดำเนินโครงการครั้งต่อไป 

ปีการศึกษา 
2565 

4,350 นายจักรพันธุ์    
จิตรเพ็ชร์ 

กิจกรรมที่ 
4 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) ปีการศึกษา 
2565 

2,000 
 

นายจักรพันธุ์    
จิตรเพ็ชร์ 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา จำนวนเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เยาวชนคน
ดีศรีสุพรรณ 

1.1 วางแผนจัดทำโครงการและ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม
เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 
    1.2 ขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ ประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือขอความ
ร่วมมือในการดำเนินโครงการ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
   2.2 ดำเนินงานตามกิจกรรม
เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 นิเทศผลการดำเนินงาน
และให้ข้อเสนอแนะ 
   3.2  สรุปผลสำเร็จของ
โครงการและจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ 
 4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
      วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผนเพ่ือ
ดำเนินโครงการครั้งต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมที่ 
5 
ค่านิยม 12 
ประการ 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
1.1 วางแผนจัดทำโครงการและ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ค่านิยม 12 ประการ 
    1.2 ขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ ประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือขอความ
ร่วมมือในการดำเนินโครงการ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

ปีการศึกษา 
2565 

- นายจักรพันธุ์    
จิตรเพ็ชร์ 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา จำนวนเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

   2.2 ดำเนินงานตามกิจกรรม
ค่านิยม 12 ประการ 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 นิเทศผลการดำเนินงาน
และให้ข้อเสนอแนะ 
   3.2  สรุปผลสำเร็จของ
โครงการและจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ 
 4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
      วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผนเพ่ือ
ดำเนินโครงการครั้งต่อไป 

กิจกรรมที่ 
6 
กิจกรรม
ปฐมนิเทศ 
และปัจฉิม
นิเทศ 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
1.1 วางแผนจัดทำโครงการและ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
    1.2 ขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ ประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือขอความ
ร่วมมือในการดำเนินโครงการ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
   2.2 ดำเนินงานตามกิจกรรม 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 นิเทศผลการดำเนินงาน
และให้ข้อเสนอแนะ 
   3.2  สรุปผลสำเร็จของ
โครงการและจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ 
 4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
      วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผนเพ่ือ
ดำเนินโครงการครั้งต่อไป 

ปีการศึกษา 
2565 

220 นายจักรพันธุ์    
จิตรเพ็ชร์ 
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5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2565 
6. งบประมาณ จำนวน 12,000 บาท   (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)  

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

7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 นายจักรพันธุ์    จิตรเพ็ชร์ 
9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

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  
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12.2.2 อาศัยความร่วมมือจากครูทุกท่านให้มีการปลูกฝังเรื่องประชาธิปไตยอย่าง
ต่อเนื่อง แม้แต่ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนก็ให้ใช้หลักประชาธิปไตยควบคู่ไปกับ
การเรียนการสอน  

 
 

  ลงชื่อ   เสนอโครงการ 
  ( นายจักรพันธุ์    จิตรเพ็ชร์ ) 

  ตำแหน่ง  ครู 
 

ลงชื่อ                           ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
           (นายก้องภพ  ธัญญเจริญ) 

           หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 
ลงชื่อ   ผู้ตรวจโครงการ 
 (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
    หัวหน้างานนโยบายและแผน 

 
 

ลงชื่อ              ผู้กลั่นกรองโครงการ 
                 (นางสาวฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 
                                                       รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 
 

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) 
รายละเอยีดการใช้จ่ายงบประมาณ แต่ละกิจกรรมถัวจ่าย 

 

ที ่ รายการ เงินงบประมาณ (บาท) รวม 
(บาท) 

 
 

  ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
สาธารณู
ปโภค 

ค่า
ครุภัณ

ฑ ์

 

 กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมการวางแผนการ
ดำเนินงาน 

      

1. วัสดุและอุปกรณ์จัดกิจกรรม   ๓,๕๒๐   3,520 
 กิจกรรมที่ 2 

เลือกตั้งประธานนักเรียน 
     ๑,๙๑๐ 

๒. วัสดุและอุปกรณ์จัดกิจกรรม   ๑,๙๑๐    
 กิจกรรมที่ 3  สภานักเรียน      ๓,๗๕๐ 

๓. วัสดุและอุปกรณ์จัดกิจกรรม   3,750    
 กิจกรรมที่ 4  เยาวชนคนดี

ศรีสุพรรณ 
     ๘๐๐ 

๔. วัสดุและอุปกรณ์จัดกิจกรรม   ๘๐๐    
 กิจกรรมที่ 5  ค่านิยม 12 

ประการ 
     1,800 

๕. วัสดุและอุปกรณ์จัดกิจกรรม   1,800    
 กิจกรรมที่ 6  ปฐมนิเทศ ม.

4 และปัจฉิม 
     ๒๒๐ 

6. วัสดุและอุปกรณ์จัดกิจกรรม   220    
                                รวม 12,000   ๑๒,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น    12,000   บาท  (หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 
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43. โครงการส่งเสริมและพัฒนา ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองยุทธศาสตร์แผนการศกึษาชาติ (๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  ข้อที่ ๓  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  

     และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ.  ข้อที่  6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุก

ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ สพฐ.   ข้อที่ 3  ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์ 
สนองจุดเน้น สพฐ.    จุดเน้นที่ 4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะ 

และการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมทั้งจัดกระบวนการ
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้
เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 

สนองกลยุทธ์ สพม สพ   ข้อที ่๑  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  
สนองมาตรฐานของ สมศ  มาตรฐานที่๑ คุณลักษณะของคนไทย ที่พึงประสงค์ทั้งใน

ฐานะพลเมืองและพลโลก 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   เป้าหมายที่ 3  ผู้เรียนมีผลิต  ข้อ 3.2 ผู้เรียนทุกคนมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  สมรรถนะที่สามารถจะ
ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข 

กลุ่มที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายนายจักรพันธุ์  จิตรเพ็ชร์ 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     ต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน         
        ใหม่ ( )เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา ( )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน มิถุนายน - กันยายน 2565   
งบประมาณดำเนินการ 5,000  บาท   (ห้าพันบาทถ้วน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
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  
ครูทุกคนโดยเฉพาะครูที่ปรึกษาเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับผู้เรียนมากที่สุด เป็นผู้ทำหน้าที่ดังกล่าว
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แทนพ่อแม่ ผู้ปกครอง เมื่อเด็กๆอยู่ที่โรงเรียน  ทางกลุ่มบริหารงานบุคคลจึงมีโครงการส่งเสริมระบบ
การดูแลช่วยเหลือขึ้นเพ่ือคุณภาพของผู้เรียน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1) เพ่ือส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและ 
องค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2.2) เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาให้เป็นคนที่สมบูรณ์ท้ัง 
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

2.3) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนทุกด้าน และสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมี 
ความสุข  

2.4) เพื่อให้นักเรียนรู้และเห็นคุณค่าของตนเอง เพื่อรักษาชีวิตและสุขภาพ ชื่อเสียงของวงศ์ 
ตระกูลไว้พร้อมที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดทุกชนิด รู้จักใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรม
สร้างสรรค ์
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 
   3.2 ส่งแบบเยี่ยมบ้าน 
 4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 

ปีการศึกษา 
2563 

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

ผู้รับผิดชอบ 

   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
2565 

1,300 นายวิทยา  
แก้วเปี่ยม 

 
5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2565 
6. งบประมาณ จำนวน 5,000 บาท   (ห้าพันบาทถ้วน)  

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

7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจักรพันธุ์  จิตรเพ็ชร์ 
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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 

 
 
 
ลงชื่อ   ผู้ตรวจโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน 
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ลงชื่อ              ผู้กลั่นกรองโครงการ 
                 (นางสาวฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 
                                                       รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

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

รวมทั้งสิ้น จำนวน 5,000 บาท   (ห้าพันบาทถ้วน) 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ แต่ละกิจกรรมถัวจ่าย  
ที ่ รายการ เงินงบประมาณ รวม 

(บาท)  
ค่าตอบแทน 

 
ค่าใช้สอย 

 
ค่าวัสดุ 

ค่า
สาธารณูปโภค 

 ค่า
ครุภัณฑ์ 

 กิจกรรมที่ 1 
ประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครอง 

      

1 ค่าอาหารว่าง 
ผู้ปกครอง  

- 2,000 - - - 2,000 

 กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน/คัดกรอง
นักเรียน 

      

2 ค่าน้ำมันเยี่ยมบ้าน
นักเรียน  กระดาษ
ปก 

- - 1,700 - - ๑,๗๐๐ 

 กิจกรรมที่ 3  
กิจกรรมโฮมรูม 

      

3 ไวนิลระเบียบวินัย
นักเรียน 

- - 300 - - - 

4 โครงเหล็กประกอบ
ป้ายไวนิล  

- - 900 - - - 

5 กระดาษดับเบิ้ลเอ - - 100 - - - 
รวม - 2,000 3,000 - - 5,000 

รวมทั้งสิ้น    5,000   บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 
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44. โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด 
สนองยุทธ์ศาสตร์แผนการศึกษาชาติ (2560-2579)  ข้อที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ของสังคมและประเทศชาติ  
สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ. ข้อที ่1  
สนองกลยุทธ์ สพฐ   ข้อที่ 1 
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ 2 
สนองกลยุทธ์ สพม สพ  ข้อที ่1    
สนองมาตรฐานของ สมศ  ข้อที ่1 และ ข้อ 3 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที ่1  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     งานอนามัย กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายวิทยา แก้วเปี่ยม      
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ TO BE NUMBER ONE 

      ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (    ) เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     พฤษภาคม - กันยายน 2565  
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน  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
ตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินแก้ปัญหา มีการแสดงออกที่เหมาะสม และมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 
(เก่ง) สามารถควบคุมอารมณ์ และความต้องการของตนเองได้ มีน้ำใจ เห็นใจผู้อื่น รับผิดชอบต่อ
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ส่วนรวมและมีความเสียสละ (ดี) เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีความสุขสงบทางใจ สามารถดำเนิน
ชีวิตที่เหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (มีสุข)รวมทั้งเป็นหนึ่งได้โดยไม่พ่ึงพายาเสพติด 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมของนักเรียนที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
       ยาเสพติด 
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  
1. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านดนตรี ศิลปะ ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้ง 

ร่างกายและจิตใจ มีวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน และห่างไกลจากปัญหายาเสพติด 
2. ทุกห้องเรียนมีคณะกรรมการทำงานแบ่งเป็น 4 กลุ่ม เพ่ือดูแลนักเรียน 

ภายในห้องเรียนให้ปลอดจากยาเสพติดและอบายมุข 
3. นักเรียนมีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ ดูแลช่วยเหลือกัน มีภาวการณ์เป็นผู้นำ 

และผู้ตามที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม 

4. วิธีการดำเนินโครงการเยาวชนวัยใส  ห่างไกลยาเสพติด 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
ชมรม TO BE 
NUMBER ONE 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
ประชุมวางแผนร่วมกับ
คณะกรรมการ ผู้เรียน  ครูและ
บุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับ
โครงการ  
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
  2.1 จัดตั้งชมรม TO BE 
NUMBER ONE 
  2.2 การรับสมัครสมาชิก 
  2.3  เลือกตั้งประธาน รอง
ประธาน และผู้รับผิดชอบในกลุ่ม
ต่างๆ  
  2.4  จัดประชุมชี้แจง การ
ดำเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิด “ 

ปีการศึกษา 
2565 

200 นายวิทยา 
แก้วเปี่ยม 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา ด้วย
การกีฬาและนันทนาการ  ศิลปะ-
ดนตรี  
  2.5 ดำเนินงานตามแผน
กิจกรรมดนตรี-ศิลปะ เช่น 
กิจกรรมการร้องเพลง  การเล่น
ดนตรี  การวาดภาพ  การ
ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุต่าง ๆ 
เป็นต้น โดยจัดกิจกรรมเดือนละ 
1 ครั้ง  
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
  3.1 นิเทศผลการดำเนินงาน
และให้ข้อเสนอแนะ 
  3.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการ
และจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ 
4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
 ประเมินและสรุปผลการ
ดำเนินงาน  

กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมดนตรี
สร้างสรรค ์

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
ประชุมวางแผนร่วมกับ
คณะกรรมการ ผู้เรียน  ครูและ
บุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับ
โครงการจัดกิจกรรมดนตรี
สร้างสรรค์ ประกวดดนตรี  
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
  2.1 ประชาสัมพันธ์ให้กับ
นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
และรับสมัคร 
  2.2 การดำเนินกิจกรรม
ประกวดดนตรีสร้างสรรค์ ปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 
 2.3 จัดการแสดงดนตรีใน
กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 

ปีการศึกษา 
2565 

- นายวิทยา  
แก้วเปี่ยม 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
  3.1 นิเทศผลการดำเนินงาน
และให้ข้อเสนอแนะ 
  3.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการ
และจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ 
4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
 ประเมินและสรุปผลการ
ดำเนินงาน  

กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมศูนย์
เพ่ือนใจวัยรุ่น 
 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
  1.1 จัดประชุมชี้แจง การดำเนิน
กิจกรรมศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น 
  1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการการ
ทำงาน 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับปัญหาวัยรุ่น/ยาเสพติด/
เปิดเพลงตามคำขอ  ในช่วงพัก
กลางวัน 
   2.2  ติดตั้งตู้รับฟังปัญหาวัยรุ่น
ภายในโรงเรียน 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 นิเทศผลการดำเนินงาน
และให้ข้อเสนอแนะ 
   3.2  สรุปผลสำเร็จของ
โครงการและจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ 
4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
(Action)และประเมินโครงการ 

ปีการศึกษา 
2564 

1,800 นายวิทยา 
แก้วเปี่ยม 
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กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรม ต้านภัยยาเสพติด 
กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรม
ห้องเรียนสีขาว 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
   1.1 วางแผนจัดทำโครงการ
และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ  
   1.2 ประชุมแต่งตั้งแกนนำ
นักเรียนเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้ง 
4 ด้าน ของห้องเรียนสีขาว  
คือ มีแหล่งเรียนรู้ ดูแลช่วยเหลือ 
เอ้ือเฟ้ือด้วยคุณธรรม สร้างสรรค์
ด้วยกิจกรรม แบ่งออกเป็น 4  
กลุ่ม คือ กลุ่มการเรียน กลุ่มการ
งาน กลุ่มสารวัตรนักเรียน 
    1.3 ขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ ประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ  
เพ่ือขอความร่วมมือในการดำเนิน
โครงการ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
   2.2 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และ
เอกสาร 
   2.3 กำหนดกิจกรรมจัด
ห้องเรียนสีขาวในแต่ละห้องเรียน 
ให้มีองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน  
คือมีแหล่งการเรียนรู้ ดูแล
ช่วยเหลือ เอื้อเฟ้ือด้วยคุณธรรม 
และสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม  
โดยมีการจัดบอร์ด จัดทำสื่อ
สิ่งพิมพ์ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับยา
เสพติด โรคเอดส์  
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
อบายมุข อุบัติภัยและโครงการ

ปีการศึกษา 
2565 

100 นายวิทยา  
แก้วเปี่ยม 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ต่างๆโดยนำสถานการณ์ข่าวสาร
ทุก 
ด้านมานำเสนอให้เพ่ือนนักเรียน
รับรู้ตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 นิเทศผลการดำเนินงาน
และให้ข้อเสนอแนะ 
   3.2  สรุปผลสำเร็จของ
โครงการและจัดทำรายงานผล
การดำเนินงานโครงการ 
 4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผนเพ่ือ
ดำเนินโครงการครั้งต่อไป 

กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรม
โรงเรียนปลอด
บุหรี่และ
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 
 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
   1.1 วางแผนจัดทำโครงการ
และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ  
   1.2 ประชุมแต่งตั้ง
คณะกรรมการทำงาน “โรงเรียน
ปลอดบุหรี่”  
   1.3 ขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ ประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือขอความ
ร่วมมือในการดำเนินโครงการ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
   2.2 จัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการไม่สูบ
บุหรี่ 
2.3 เฝ้าระวังไม่ให้มีการสูบบุหรี่
ในบริเวณโรงเรียน 

ปีการศึกษา 
2565 

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

ผู้รับผิดชอบ 

2.4 มีการสอดแทรกความรู้
เกี่ยวกับบุหรี่ในการเรียนการสอน
และกิจกรรมนอกหลักสูตร 
2.5 ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการป้องกันการสูบบุหรี่
และแอลกอฮอล์ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
2.6 ชว่ยนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่ 
2.7 ดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยง 
2.8 อบรมให้ความรู้ถึงโทษของ
การสูบบุหรี่และเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ 
2.9 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 นิเทศผลการดำเนินงาน
และให้ข้อเสนอแนะ 
   3.2  สรุปผลสำเร็จของ
โครงการและจัดทำรายงานผล
การดำเนินงานโครงการ 
 4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผนเพ่ือ
ดำเนินโครงการครั้งต่อไป 

 
5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2565 
6. งบประมาณ จำนวน  4,000 บาท   (สี่พันบาทถ้วน)  
    งบประมาณเรียนฟรี 
    งบอุดหนุนรายหัว 
    งบอ่ืน ๆ (ระบุ)....................................... 
7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 1. นายวิทยา  แก้วเปี่ยม 
 2. นายจักรพันธุ์  จิตรเพ็ชร์ 
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5. นายก้องภพ   ธัญญเจริญ 
6. นายศิวกานต์  ทองไพรวรรณ 

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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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม   เยาวชนวัยใส  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 200 200  
 กิจกรรมที่ 2   กิจกรรมดนตรี

สร้างสรรค ์
    

 กิจกรรมที่ 3   กิจกรรมศูนย์เพ่ือน
ใจวัยรุ่น 

    

2 ชุดไมโครโฟนสาย 2 อัน 900 1,800  
รวม 2,000  

รวมทั้งสิ้น 2,000 บาท  (สองพันบาทถ้วน) 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณทุกรายการถัวจ่าย กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด 
 
ที ่ รายการ จำนวน 

(หน่วย) 
หน่วย
ละ 

(บาท) 

เป็นเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 กิจกรรมที่ 1  การจัดห้องเรียนสีขาว     
1 กระดาษชาร์ท 10 แผ่น 10 100  
 กิจกรรมที่ 2 

กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 
 

    

2 ป้ายไวนิล 2 ผืน 400 800  
3 กระดาษชาร์ท 10 แผ่น 10 100  
4 ค่าวิทยากร 2 คน 500 1,000  

                                รวม 2,000  
รวมทั้งสิ้น 2,000  บาท  (สองพันบาทถ้วน) 
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45. โครงการค่าจา้งลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ 
สนองยุทธ์ศาสตร์แผนการศกึษาชาติ (2560-2579) ข้อที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดั
การศึกษา 

สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ. ข้อที ่2,3  
สนองกลยุทธ์ สพฐ   ข้อที่ 2 และ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ 6 
สนองกลยุทธ์ สพม สพ  ข้อที ่3 และ4    
สนองมาตรฐานของ สมศ  ข้อที ่1 และ ข้อ 3 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที่ 3  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวณัฐธิดา สัญชานันท์   
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

      ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31  มีนาคม พ.ศ. 2566 
งบประมาณดำเนินการ จำนวน  601,500บาท (หกแสนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 
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 
3. เป้าหมาย  
  3.1ด้านปริมาณ 
   3.1.1) จัดจ้างครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะจำนวน  5 คน (ครู
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คอมพิวเตอร์ ครูภาษาอังกฤษ ครูคณิต 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 

๑ เมษายน 
2565 ถึง
วันที่ 31  
มีนาคม พ.ศ. 
2566 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

 
5.  ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2564 
6.  งบประมาณ จำนวน  601,500 บาท (หกแสนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
       งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว         จำนวน 90,000 บาท   
       งบรายได้สถานศึกษา         จำนวน 511,500  บาท   
รวมทั้งสิ้นจำนวน  จำนวน  601,500 บาท (หกแสนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวณัฐธิดา สัญชานันท์ 
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9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
  9.1 กลุ่มบริหารงานบริหารงานบุคคล 

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 
  11.2เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมี
คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
          12.1.1 ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณบางท่านอาจยกเลิกสัญญาก่อน
กำหนด 
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
          12.2.1 ประกาศจ้างบุคลากรทางการศึกษาในกรณีท่ีขาดแคลนครูผู้สอนหรือ
ลูกจ้างตำแหน่งอ่ืนๆเพ่ือง่ายต่อการบริหารจัดการ 
           
    ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ 

  (นางสาวณัฐธิดา สัญชานันท์) 
             ครู คศ.1 

. 
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ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายก้องภพ ธัญญเจริญ) 

 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 
  

ลงชื่อ   ผู้ตรวจโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
หัวหน้างานแผนงานและนโยบาย 

 
 
 

ลงชื่อ        ผู้กลั่นกรองโครงการ 
           (นางสาวฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 
                                                  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 งบประมาณเรียนฟรี 15 ปี     
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว         จำนวน    90,000  บาท    
  
 งบรายได้สถานศึกษา           จำนวน    511,500  บาท 
รวมทั้งสิ้น   จำนวน  601,500บาท (หกแสนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ (บาท)  
รวม 

(บาท) 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 

วัสดุ 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 กิจกรรมที่ 1 
จ้างลูกจ้างช่ัวคราวจาก
เงินนอกงบประมาณ 

 - - - - - 

1 ครูผู้สอนวิชา
คอมพิวเตอร์ 

90,000 - - - - - 

2 ครูผู้สอนวิชาคหกรรม 90,000 - - - - - 

3 พนักงานบัญชี 90,000 - - - - - 

4 นักการภารโรง 84,000 - - - - - 

5 ครูผู้สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ คนที่ 1 

90,000 - - - - - 

6 ครูผู้สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ คนที่ 2 

90,000 
 

- - - - - 

7 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 90,000 - - - - - 

รวมทั้งโครงการ (บาท) 601,500 - - - - - 
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46. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ 
สนองยุทธ์ศาสตร์แผนการศกึษาชาติ (2560-2579) ข้อที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  

     และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ. ข้อที ่2  
สนองกลยุทธ์ สพฐ   ข้อที่ 3 
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ 6 
สนองกลยุทธ์ สพม สพ  ข้อที ่3    
สนองมาตรฐานของ สมศ  ข้อที ่1 และ ข้อ 2 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที ่2 ข้อที่ 3 และ ข้อที่ 4   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานบุคลากร  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวณัฐธิดา สัญชานันท์       
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

      ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     มิถุนายน-กรกฎาคม 2565  
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน 3,600 บาท  (สามพันหกร้อยบาทถ้วน)  
…………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
๑. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันการติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การรับข้อมูลข่าวสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูล
มีความสำคัญเป็นอย่างมาก การใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นการสื ่อสารได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ แม้ว่าในปัจจุบันสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจะได้
พัฒนาแนวทางการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเพื ่อส่งเสริมการเรียนรู ้ พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษของคนไทยมาโดยตลอด ซึ ่งแต่ละหน่วยงานมักมีรูปแบบ แนวทาง 
ลักษณะการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และเกณฑ์การประเมินผลความรู้
ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษที ่แตกต่างกัน   ดังนั ้นกลุ ่มบริหารงานบุคคล ได้เล็งเห็น
ความสำคัญของการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก จึงได้กำหนดให้จัดทำโครงการพัฒนา
บุคลากรด้านทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ขึ้นในปีการศึกษา 2565 
เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยาได้รับการพัฒนาตนเองด้านทักษะการใช้ภ าษา 
และสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในการติดต่อสื่อสารและการจัดการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนได้ต่อไปในอนาคต  
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยาได้รับการพัฒนาตนเองในการใช้
ทักษะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 2.2  เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยาสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้
ไปปรับใช้ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
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2.3 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยานำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ใน
จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  
๓. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ   

3.1.1.  ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยาเข้ารับการพัฒนาตนเองใน
ด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษครบทุกคน ร้อยละ 100 

3.1.2.  ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 80 

 3.2  เชิงคุณภาพ   
3.2.1.  ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อกรุว ิทยาสามารถนำความรู้ 

ประสบการณ์และทักษะที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ในการต่อกต่อสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน 

3.2.2. ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยานำความรู้และทักษะที่ได้ไป
ใช้ในจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  

3.2.3.  ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยาภายในโรงเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อการสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

๔. วิธีดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมอบรม
ทักษะด้าน
ภาษาไทย  
 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
1.1 ประชุมวางแผนจัดทำ 
กิจกรรมอบรมทักษะด้าน
ภาษาไทย  
1.2 ขออนุมัติการดำเนิน
กิจกรรม 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 จัดเตรียมประสานงาน
วิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถด้านภาษาไทย 
และจัดเตรียมเกียรติบัตร  
2.2 จัดกิจกรรมอบรมทักษะ
การเรียนรู้ด้านภาษาไทยให้กับ
ข้าราชการครูและบุคลากร

มิ.ย.-กค 
65 

1,800 น.ส.ณัฐธิดา 
สัญชานันท์    

และบุคลากร
กลุ่ม

บริหารงาน
บุคคล 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภายในโรงเรียนบ่อกรุวิทยาทุก
คนผ่านระบบออนไลน์  
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
3.1 นิเทศผลการนำทักษะด้าน
ภาษาไทยใช้ในการสื่อสารและ
จัดการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียน  
3.2 สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม
และจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผน
เพ่ือดำเนินโครงการครั้งต่อไป 

กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมอบรม
ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 
 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
1.1 ประชุมวางแผนจัดทำ 
กิจกรรมอบรมทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 
1.2 ขออนุมัติการดำเนิน
กิจกรรม 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 จัดเตรียมประสานงาน
วิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ และจัดเตรียม
เกียรติบัตร  
2.2 จัดกิจกรรมอบรมทักษะ
การเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ
ให้กับข้าราชการครูและ
บุคลากรภายในโรงเรียนบ่อกรุ
วิทยาทุกคนผ่านระบบออนไลน์  
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 

มิ.ย.-กค 
65 

1,800 น.ส.ณัฐธิดา 
สัญชานันท์    
และบุคลากร
กลุม่
บริหารงาน
บุคคล 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

3.1 นิเทศผลการนำทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษใช้ในการสื่อสาร
และจัดการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียน  
3.2 สรุปผลสำเร็จของกิจกรรม
และจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผน
เพ่ือดำเนินโครงการครั้งต่อไป 

 
๕. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ มิถุนายน-กรกฎาคม 2565 
๖. งบประมาณ  จำนวน 3,6๐๐ บาท  (สามพันหกร้อยบาทถ้วน) 

  งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน 3,600 บาท  
๗. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา  
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  น.ส.ณัฐธิดา สัญชานันท์    
๙. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

๑๐. วิธีการวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
๑.  ข้าราขการครูและบุคลากร
ภายในโรงเรียนบ่อกรุวิทยาเข้ารับ
การพัฒนาทักษะด้านการใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

แบบบันทึก            
การเข้าร่วมกิจกรรม 

ข้าราชการครูและบุคลากร  
เข้าร่วมโครงการครบทุกคน         
ร้อยละ 100   

2. ข้าราชการครูและบุคลากร
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สามารถนำ
ความรู้และทักษะที่ได้ไปปรับใช้   
ในการติดต่อสื่อสารและการจัด      
การเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  

แบบสังเกต ข้าราชการครูและบุคลากร
สามารถสื่อสารด้านภาษาไทย
และภาษาอังกฤษอยู่ใน         
ระดับดี ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
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ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
3. ข้าราชการครูและบุคลากร
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา มีความ       
พึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 

แบบสอบถามความ 
พึงพอใจ 

ข้าราชการครูและบุคลากร            
มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดับมาก  
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1  ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยาได้รับการพัฒนาตนเองในการใช้ทักษะ
ด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษครบถ้วนทุกคน 
 11.2  ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยาสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไป
ปรับใช้ในการติดต่อสื่อสารและการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี  
 11.3  ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยาภายในโรงเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการ
ติดต่อสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
          การดำเนินโครงการในรูปแบบออนไลน์ อาจไม่ได้รับความสะดวกในการดำเนินงาน 
เนื่องจากระบบอินเทอร์เน็ตอาจไม่เสถียร ส่งผลให้การอบรมไม่เป็นปกติเรียบร้อย 
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
                 วางระบบการจัดกิจกรรมให้มีความพร้อมมากท่ีสุด ดูและสัญญาอินเทอร์เน็ตให้พร้อม
ใช้งาน 
 
 
    ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ 

  (นางสาวณัฐธิดา สัญชานันท์) 
             ครู คศ.1 

. 
 
 

ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายก้องภพ ธัญญเจริญ) 

 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
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ลงชื่อ   ผู้ตรวจโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
หัวหน้างานแผนงานและนโยบาย 

 
 
 

ลงชื่อ        ผู้กลั่นกรองโครงการ 
           (นางสาวฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 
                                                  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน 3,600 บาท    
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................)    
 

รวมทั้งสิ้น จำนวน 3,600 บาท   (สามพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 
รายละเอียดการใช้จ่าย  ทุกรายการถัวจ่าย  

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ (บาท) รวม 
(บาท) ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมอบรมทักษะ 
ด้านภาษาไทย  

     
 
1,800  

1 ค่าจ้างวิทยากร 1 คน  
( 3 ชม x 600 บาท =1,800 
บาท/คน) 

1,800 - - -  

 กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมอบรมทักษะ 
ด้านภาษาอังกฤษ 

     
 

1,800  
2 ค่าจ้างวิทยากร 1 คน  

( 3 ชม x 600 บาท =1,800 
บาท/คน) 

1,800 - - -  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ (บาท) 3,600    3,600 
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กำหนดการอบรม 
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ในรูปแบบออนไลน์ วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565  
 

08.00-08.20 น. ลงทะเบียนการเข้าอบรม 
08.20-08.30 น. พิธีเปิดการอบรม โดยนายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์ กล่าวเปิด 

การอบรม 
08.30-11.30 น. บรรยายหัวข้อเรื่อง การสนทนาข้อมูลสำหรับการติดต่อสื่อสาร 

ในชีวิตประจำวัน และการนำเทคนิคต่าง ๆ ทางด้านภาษาอังกฤษ 
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยนางสาวนพรัตน์ ยุค
เกษมวงศ์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  

11.30-11.45 น. บรรยายพิเศษหัวข้อเรื่องเทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่าย  
โดยนายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

11.45-12.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทักษะการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.30 น. บรรยายหัวข้อเรื่องเสียงและการใช้ถ้อยคำเพ่ือการสื่อสารในชีวิต 

ประจำวัน โดยนางสาวกิติยา สามสี และนางสาวทักษอร ฝึกวาจา 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3  

14.30-16.00 น. บรรยายหัวข้อเรื่องการนำความรู้ทางภาษาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ใน 
การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยให้กับนักเรียน โดยนางสาวกิติยา สามลี 
และนางสาวทักษอร ฝึกวาจา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 

16.00-16.30 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทักษะการสอนวิชาภาษาไทย  
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47. โครงการปรับปรุงพัฒนางานโสตทัศนศึกษาและการประชาสัมพันธ์  
สนองยุทธ์ศาสตร์แผนการศกึษาชาติ (2560-2579) ข้อที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค  
และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ. ข้อที ่3  
สนองกลยุทธ์ สพฐ   ข้อที่ 2-4 
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ 6 และ 9 
สนองกลยุทธ์ สพม สพ  ข้อที ่3    
สนองมาตรฐานของ สมศ  ข้อที ่1 และ 2 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที ่2 ข้อที่ 1-4   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายกัณฐภษ พาทยโฆษิต   
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

      ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน  1 สิงหาคม 2565 - 30 มนีาคม 2566  
งบประมาณดำเนินงาน   จำนวน 80,650 บาท  (แปดหมื่นหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 จึงเกิดการเรียนรู้มากขึ้น 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  

1 ส.ค.65- 
30 พ.ย. 65 

  นายกัณฐภษ 
พาทยโฆษิต 

กิจกรรมที่ 2  
กิจกรรมจัดทำ
วารสารโรงเรียน/
แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์/ 
การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร

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

30 ก.ย.65- 
30 มี.ค. 66 

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 1 สิงหาคม 2565 - 30 มีนาคม 2566  
6. ปีการศึกษา   จำนวน 80,650 บาท  (แปดหมื่นหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  

  งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว        จำนวน 4๖,000 บาท 
  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  งบอ่ืน ๆ เงินระดมทรัพยากร  จำนวน 34,650 บาท 

7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายกัณฐภษ พาทยโฆษิต 

9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
9.1 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
9.2 งานโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

10. วิธีการวัดและประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการ
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
มัลติมีเดียและแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนบ่อกรุวิทยา  

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 

    (นายกัณฐภษ พาทยโฆษิต) 
                                                           คร ู  
 
 
 

ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป   
 
 

 
ลงชื่อ   ผู้ตรวจสอบโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน  
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ลงชื่อ            ผู้กลั่นกรองโครงการ 

                                                  (นางสาวฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 
                                                 รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 
 

ลงชื่อ                    ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการปรับปรุงพัฒนางานโสตทัศนศึกษาและการประชาสัมพันธ์ 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
  งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว        จำนวน 4๖,000 บาท 
  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  งบอ่ืน ๆ เงินระดมทรัพยากร  จำนวน 34,650 บาท 

               รวมทั้งสิ้น   จำนวน 80,650 บาท  (แปดหมื่นหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
รายละเอียดการใช้จ่าย ทุกรายการถัวจ่าย  

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ (บาท)  
รวม 

(บาท) 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 

วัสดุ 

ค่า
สาธาร
ณูปโภค 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

  

 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม
การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
มัลติมีเดียและแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน
บ่อกรุวิทยา 

      
 
 

 
46,000  

1 วัสดุและอุปกรณ์ 
จัดกิจกรรม 

- - 46,00
0 

- -  

 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม
จัดทำวารสาร
โรงเรียน/แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์/การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารโรงเรียนทาง
ออนไลน์ 

     
 
 

 
 
 
 
 

34,650 

2 จัดทำวารสาร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารโรงเรียน 

- 34,650 
 

- -  

รวมทั้งโครงการ (บาท) - 34,650 46,00
0 

  8๐,650 

รวมทั้งสิ้น จำนวน 80,650 บาท  (แปดหม่ืนหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
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48. โครงการพัฒนางานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาของศธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ.     ข้อที่ 1  
สนองกุลยุทธ สพฐ.   ข้อที่ 1 
สนองจุดเน้น สพฐ.   ข้อที่ 2 
สนองกลยุทธ สพม.สพ.   ข้อที่ 1 
สนองมาตรฐานของ สมศ.  ข้อที่ 2 
สนองกลยุทธของโรงเรียน  ข้อที่ 1 ข้อที่ 8 
กลุ่มที่รับผิดชอบ      กลุ่มอนามัย   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายวิทยา แก้วเปี่ยม    
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม          ต่อเนื่อง จากแผนงาน / โครงการส่งเสริมสุขภาพ 

          ใหม่  (  ) เพ่ือส่งเสริม ( ) เพ่ือพัฒนา  (   ) เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     พฤษภาคม -  กันยายน พ.ศ. 2565 
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน 5,000 บาท   
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้
ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้  มาตรา 
๑  พระราชบัญญัติน ี ้ เร ียกว่า “พระราชบัญญัติส ุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐”มาตรา ๒ [๑]

พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตรา ๓ ใน
พระราชบัญญัตินี้ 

“สุขภาพ” หมายความว่า ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทาง
สังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุลอันเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุม
(โรคโคโรนา (2019) และปัจจัยที่คุกคามสุขภาพการตรวจวินิจฉัยและบำบัดสภาวะความเจ็บป่วย 
และการฟื ้นฟูสมรรถภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน สุขภาพกับการศึกษาเป็นสิ ่งที ่ต ้อง
ดำเนินการควบคู่กันไปโดยแยกจากกันไม่ได้ การพัฒนาเยาวชนนอกจากด้านการศึกษาเป็นหลักแล้ว
ยังจำเป็นต้องพัฒนาอย่างเป็นกระบวนการให้ครบทุกด้านเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี เก่ง 
มีสุข และอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี การส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โรงเรียนได้จัดในรูปแบบของโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพด้วยความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข  โดยมีการจัด
กิจกรรมและดำเนินการต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่กำหนดดังกล่าว โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
และองค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและมีบทบาทในการให้ความเห็นชอบ
เรื่องการดุลด้านสุขภาพอนามัยของทุกคนในโรงเรียน ซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนบ่อกรุวิทยาสามารถ
ดำเนินการด้านพัฒนางานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการนี้
ขึ้น 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%CA71/%CA71-20-9999-update.htm#_ftn1
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%CA71/%CA71-20-9999-update.htm#_ftn1
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๒. วัตถุประสงค์ 
2.1  ให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดีเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามเกณฑ์

มาตรฐาน                   
2.2    ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนให้มีบทบาทร่วมกันในการ

ป้องกันเชื้อต่างๆรวมถึงไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
2.3   นักเรียนที่เจ็บป่วยในโรงเรียนได้รับการดูแลและปฐมพยาบาลและส่งต่อเป็นกรณีตาม

ขั้นตอน  
  2.4 นักเรียนได้รับการดูแลทุกข้ันตอนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและมีความรู้เรื่องกฎ
จราจรเพือ่นำไปใช้ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน 
๓. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ำหนัก  ส่วนสูง  ตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้รับการตรวจ

สุขภาพ และแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ที่เจ็บป่วยได้รับการดูแลรับ 
การรักษาตามกรณี 
          3.2 ดา้นคุณภาพ 

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 ทำบันทึกขออนุญาตจัดกิจกรรมและ
เบิกจ่ายปีการศึกษา 
2.2 จัดทำวาระการประชุมคณะกรรมการ
และผู้รับผิดชอบ 
2.3 ดำเนินการประชุมชี้แจงข้อมูลงาน
(โครงการพัฒนางานพยาบาลและส่งเสริม
สุขภาพ) 
2.5 จัดทำรายงานการประชุม  
๓. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    ประเมินผลการตรวจสุขภาพประจำปี 
(ร่วมด้วย รพ.สต.บ่อกรุ) 
 ๔. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

2565 
 
 
 
 
 
 

 

นายวิทยา  
แก้วเปี่ยม 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
   นำผลการประเมินมาปรับปรุง เพื่อ
พัฒนาต่อไป  

5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 

6. ปีการศึกษา จำนวน 5,000 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 

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

7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวิทยา แก้วเปี่ยม  

9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
9.1 กลุ่มงานอนามัย 
9.2 งานคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนางานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ  

10. วิธีการวัดและประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
กิจกรรมที่ 1  
นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ยา การป้องกันเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) และนำ
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาและดูแลสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัวใน
ชีวิตประจำวัน 

1 แบบสังเกต/แบบสอบถาม ๑. นักเรียนร้อยละ 80 อยู่ใน
ดูแลรักษาสุขภาพเป็นอย่างดี 
 

2.ความพึงพอใจ 2.แบบสอบถามความพึงพอใจ 2.ผู้เรียนมีความพึงพอใจ 
ร้อยละ80  ขึ้นไป 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการกำหนดภารกิจ ส่งเสริมและ

สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา   
11.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ป้องกัน และแก้ไข

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

          ลงช่ือ      ผู้เสนอโรงการ 
                     (นายวิทยา แก้วเปี่ยม) 
                           ตำแหน่งครู      

     
 

ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป   
 

 
ลงชื่อ   ผู้ตรวจสอบโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน  

 
 

 
ลงชื่อ            ผู้กลั่นกรองโครงการ 

                                                  (นางสาวฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 
                                                 รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 
 

ลงชื่อ                    ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพัฒนางานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ 

 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว จำนวน 5,000 บาท   
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) 

                    รวมทั้งสิ้น จำนวน 10,000 บาท  (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 

รายละเอียดการใช้จ่ายปีการศึกษา ทุกรายการถัวจ่าย  

ที ่ รายการ จำนวน  
(หน่วย) 

หน่วยละ  
(บาท) 

เป็นเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 จัดซื้อยาเวชภัณฑ์   2,500  
2 จัดซื้อวัสดุ(ขวดสแปร์/ขวดหัวปั้ม 

หน้ากากอนามัย เจลล้างมือฯลฯ) 
  2,500  

  5,000  
รวมทั้งสิ้น จำนวน 5,000 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 
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49. โครงการประกันอุบัติเหตุ 
สนองยุทธ์ศาสตร์แผนการศกึษาชาติ (2560-2579) ข้อที่ ๑  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง   

               ของสังคมและประเทศชาติ 
สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ. ข้อที ่1 การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย  
สนองกลยุทธ์ สพฐ   ข้อที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย 
                                          จากภัยทุกรูปแบบ 
สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 2 เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัย

นักเรียนด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ 
(MOE Safety Platform) 

สนองกลยุทธ์ สพม.สพ.  ข้อที ่1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย 
                                          จากภัยทุกรูปแบบ   
สนองมาตรฐานของ สมศ  ข้อที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที ่1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย 
                                          จากภัยทุกรูปแบบ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาววรรัตน์ ภูผา  
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม      ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

       ใหม่  ( ) เพื่อส่งเสริม ( ) เพื่อพัฒนา  (  ) เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนเมษายน 2565 ถึง เดือนพฤษภาคม 2566 
ปีการศึกษาดำเนินการ      จำนวน 57,200 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)  
………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

๑. หลักการและเหตุผล 
ด้วยในปัจจุบันเพื่อเป็นการตอบสนองตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน  

มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีการประกันตนเองมิให้เกิดอุบัติเหตุ แต่ในปัจจุบันก็ ยังมี
อุบัติเหตุเกิดขึ ้นบ่อยครั ้งภายในโรงเรียน และนอกโรงเรียน ดังนั ้นเพื ่อเป็นการรองรับปัญหา  
ที่เกิดขึ้น โรงเรียนจึงจัดโครงการประกันอุบัติเหตุประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้มีการประกัน
อุบัติเหตุและประกันชีวิตให้กับนักเรียน คณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียน เพื่อช่วยเรื่องการดูแล
ค่าใช้จ่ายการรักษาตัวเบื้องต้น และเป็นเบี้ยประกันหากมีอุบัติเหตุร้ายแรงถึงแก่ชีวิต    

๒. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียน คณะครูและบุคลากรมีหลักประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน 
 2. เพ่ือลดภาระของโรงเรียนในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับนักเรียน ครูและบุคลากร 
เมื่อได้รับอุบัติเหตุในโรงเรียน 
     3. เพ่ือให้ผู้ปกครอง มั่นใจในสวัสดิภาพของนักเรียนขณะเรียนรู้อยู่ในโรงเรียน 
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๓. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

3.1.1 นักเรียน คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนบ่อกรุวิทยาทุกคน ได้รับการ
ประกันอุบัติเหต ุ 

3.2  ด้านคุณภาพ 
3.1.2 นักเรียน คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนบ่อกรุวิทยา ได้รับความปลอดภัย

ในสวัสดิภาพและสวัสดิการที่ดี 

๔. วิธีการดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ   ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  
ชำระค่าเบี้ย
ประกัน
อุบัติเหตุ 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสพฐ.  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
    1.2 ศึกษาผลการดำเนิน
โครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  
    1.3 ศึกษาบริบทและสภาพ
ความเป็นไปได้ในการพัฒนา
โครงการ 
    1.4 จัดทำโครงการนำเสนอต่อ
กลุ่มบริหาร 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ประชุมคณะทำงานเพ่ือ
ชี้แจงโครงการและมอบหมาย
ภาระงาน 
   2.2 ดำเนินงานตามโครงการ  
  - สำรวจจำนวนและรายชื่อ
นักเรียน ครู และบุคลากร และ
จัดส่งรายชื่อไปยังบริษัทประกัน 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
นิเทศติดตามการดำเนินงาน และ
คอยอำนวยความสะดวกในการ
ดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้

เมษายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมษายน 2565  
 
 
20 เมษายน 
2565 – 
3 พฤษภาคม 
2565 
 
พฤษภาคม 
2565 - มิถุนายน 
2565 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

นางสาว 
วรรัตน์ ภูผา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาว 
วรรัตน์ ภูผา 
 
นางสาว 
วรรัตน์ ภูผา 
 
 
 
นางสาว 
วรรัตน์ ภูผา 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ   ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ
กำหนด  
  - ตรวจยอดผู้ทำประกันและ
ชำระเบี้ยประกันให้กับบริษัท
ประกัน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1  สรุปประเมินโครงการฯ 
   4.2  จัดทำรายงานโครงการฯ  
นำเสนอกลุ่มบริหาร              

 
 
พฤษภาคม 
2565 - มิถุนายน 
2565 
 
มีนาคม 2566  
– พฤษภาคม 
2566 

 
 

57,200 
 
 
 
- 

 
 
กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
 
 
นางสาว 
วรรัตน์ ภูผา 
 

5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ   
  ระหว่างเดือนเมษายน 2565 ถึง เดือนพฤษภาคม 2566 

6. งบประมาณ จำนวน 57,200 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)  
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว           จำนวน........-..... บาท 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน            จำนวน........-..... บาท 
 งบอ่ืน ๆ (เงินรายได้สถานศึกษา ประเภทเงินประกันอุบัติเหตุ) จำนวน 57,200 บาท 

7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววรรัตน์ ภูผา 

9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
9.1 กลุ่มบริหารทั่วไป 
9.2 กลุ่มบริหารงบประมาณ 

10. วิธีการวัดและประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
นักเรียน ครู บุคลากร 
ทำประกันอุบัติเหตุ  
ร้อยละ 100 

แบบรายงาน บุคลากรและนักเรียนทุกคน
ทำประกันอุบัติเหตุ 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 โรงเรียนจะได้รับปีการศึกษาสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียนทุกคน สำหรับค่าเบี้ย

ประกันอุบัติเหตุ 
 11.2 โรงเรียนมีหลักประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับบุคลากรและนักเรียนทั้งในและนอก
โรงเรียน 
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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 

     (นางสาววรรัตน์ ภูผา) 
                                                       ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว 

 
 

ลงชื่อ                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 

                           ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 
                                        ลงชื่อ            ผู้ตรวจสอบโครงการ 

(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน  
 
 

ลงชื่อ            ผู้กลั่นกรองโครงการ 
                                                  (นางสาวฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 
                                                 รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 
 

ลงชื่อ                    ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการประกันอุบัติเหตุ  กลุ่มบริหารทั่วไป  

 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว           จำนวน........-..... บาท 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน            จำนวน........-..... บาท 
 งบอ่ืน ๆ (เงินรายได้สถานศึกษา ประเภทเงินประกันอุบัติเหตุ) จำนวน 57,200 บาท 

รวมทั้งสิ้น  จำนวน 57,200 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)  
 

รายละเอียดการใช้จ่าย ทุกรายการถัวจ่าย  

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ (บาท)  
รวม 

(บาท) ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า
วัสดุ 

ค่า
สาธาร
ณูปโภค 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 กิจกรรมที่ 1  
ชำระค่าเบี้ยประกัน
อุบัติเหตุ จำนวน 
440 คน คนละ 130 
บาท 

 
- 
 

 
57,200 

 
- 

 
- 

 
- 
 
 
 

 
57,200 

รวมทั้งโครงการ (บาท) - 57,200 - - - 57,200 
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50. โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่  
สนองยุทธ์ศาสตร์แผนการศกึษาชาติ (2560-2579) ข้อที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของ 
                                                                   ระบบบริหารจัดการศึกษา  
สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ. ข้อที ่1 การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย  
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัย

ทุกรูปแบบ 
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ 2 เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัย 

                               นักเรียนด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ  
                               (MOE Safety Platform) 

สนองกลยุทธ์ สพม.สพ.  ข้อที ่1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย 
                                          จากภัยทุกรูปแบบ 
สนองมาตรฐานของ สมศ.  ข้อที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที ่1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย 
                                          จากภัยทุกรูปแบบ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายมนัส อ่อนสำลี  
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม      ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

       ใหม่  ( ) เพื่อส่งเสริม ( ) เพื่อพัฒนา  (  ) เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนเมษายน 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566 
ปีการศึกษาดำเนินการ      จำนวน 211,500 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)                                    
………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยโรงเรียนได้กำหนดที่จะพัฒนางานด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการ
ให้บริการต่างๆ ที ่สนับสนุนการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากล ซึ ่งต้องมีการจัดภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อม ในโรงเรียนให้เกิดความสวยงาม อย่างเหมาะสม มีบรรยากาศร่มรื่น มีสิ่งอำนวยความ
สะดวกเพียงพอ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน การดูแลรักษาความสะอาด และการจัดซ่อมบำรุ งรักษา
อาคารสถานที่ โรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ใช้บริการใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช้อาคารสถานที่ต่างๆในการจัดกิจกรรมให้บริการแก่ชุมชน 
สภาพของอาคารเรียนต้องมีความแข็งแรงทนทาน และพร้อมใช้งาน โรงเรียนจึงต้องดำเนินการจัดทำ
โครงการดังกล่าว เพื่อให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ให้นักเรียน
ได้เรียนอย่างมีความสุข พร้อมทั้งมีแหล่งการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่หลากหลาย มี
สภาพแวดล้อมที่ดี มีอาคารเรียน อาคารประกอบและอื่นๆ เช่นสวนหย่อม แปลงปลูกผักไม้ผล การ
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ สนามกีฬา ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา และบริเวณโรงเรียนซึ่งจำเป็นจะต้อง
ซ่อมแซม พัฒนา ปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน เกิดความปลอดภัยสูงสุด เพียงพอกับความต้องการของ
โรงเรียน และชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ  
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2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

2.2 เพ่ือให้คณะครู นักเรียน และชุมชน มีสถานที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้ง
ใช้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเรียนอย่างมีความสุข  

2.3 เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ที่ชำรุดทรุดโทรมหรืออยู่ในภาวะเสี่ยงให้มี 
ความปลอดภัยสูงสุด และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

2.4 เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อชุมชน  
3. เป้าหมาย  

3.1  ด้านปริมาณ  
3.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม  
3.1.2 นักเรียนร้อยละ 80 นักเรียนรู้วิธีรักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งของส่วนรวม 
3.1.3 นักเรียนร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาความสะอาดโรงเรียน  
3.1.4 นักเรียนร้อยละ 80 นักเรียนรู้คุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

3.2 ด้านคุณภาพ 
คณะครูนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงห้องเรียน ห้องพิเศษ แหล่งเรียนรู้ 

สภาพแวดล้อม ในโรงเรียนบริเวณโรงเรียนให้สะอาดเรียบร้อยสวยงามเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

4. วิธีการดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
ซ่อมแซ่มประตู
อาคารโรง
ฝึกงานและ 
ประตู
หอประชุม 

1.ขั้นวางแผนงาน(Plan) 
   1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
   1.2 ประชุมเพ่ือวางแผน
ดำเนินงาน 
   1.3 วิเคราะห์ปัญหาที่
ผ่านมาหาแนวทางแก้ไข 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
   2.2 ปฏิบัติตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 
3. ขั้นตรวจสอบ(Check) 
   3.1 แบบสำรวจความพึ่ง
พอใจผู้ร่วมโครงการ 
   3.2 รายงานสรุปกิจกรรม 

เมษายน 
2565 -
มีนาคม 
2566 

28,500 
 

1.นายก้องภพ 
ธัญญเจริญ 
2.นายอนันตพร 
จันทรพักดี 
 



 

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

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

   3.3 ประชุมสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
(Action) 
     นำผลการประเมินมา
ปรับปรุงในการพัฒนาครั้ง
ต่อไป 

กิจกรรมที่ 2  
ปรับปรุงระบบ
อินเทอร์เน็ต 

1. ขั้นวางแผนงาน(Plan) 
   1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
   1.2 ประชุมเพ่ือวางแผน
ดำเนินงาน 
   1.3 วิเคราะห์ปัญหาที่
ผ่านมาหาแนวทางแก้ไข 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
   2.2 ปฏิบัติตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 แบบสำรวจความพึ่ง
พอใจผู้ร่วมโครงการ 
   3.2 รายงานสรุปกิจกรรม 
   3.3 ประชุมสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข
(Action) 
     นำผลการประเมินมา
ปรับปรุง 
ในการพัฒนาครั้งต่อไป 

เมษายน 
2565 -
มีนาคม 
2566 

20,000 1. นายกฤษณุนันท์ 
มีสง่า 
2.นายชัยวัฒน์  
ภูผา 
3. นายกัณฑภษ  
พาทยโฆษิต 

กิจกรรมที่ 3  
ติดตั้งพัดลม
เปลี่ยน
กระดานไว
บอร์ด และ

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
   1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
   1.2 ประชุมเพ่ือวางแผน
ดำเนินงาน 

เมษายน 
2565 -
มีนาคม 
2566 

50,000 
 

1. นายมนัส  
อ่อนสำลี 
2. นายก้องภพ 
ธัญญเจริญ 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ปรับปรุง
ซ่อมแซม
ห้องเรียน 

   1.3 วิเคราะห์ปัญหาที่
ผ่านมาหาแนวทางแก้ไข 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
   2.2 ปฏิบัติตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 แบบสำรวจความพึ่ง
พอใจผู้ร่วมโครงการ 
   3.2 รายงานสรุปกิจกรรม 
   3.3 ประชุมสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
(Action) 
     นำผลการประเมินมา
ปรับปรุงในการพัฒนาครั้ง
ต่อไป 

3. นายกัณฑภษ  
พาทยโฆษิต 
4. นายสำเริง  
ขาวขำ 
5. นายอนันตพร  
จันทรพักดี 
  
 

กิจกรรมที่ 4 
จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ทำ
ความสะอาด
ห้องเรียนและ
เขตพ้ืนที่ 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
   1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
   1.2 ประชุมเพ่ือวางแผน
ดำเนินงาน 
   1.3 วิเคราะห์ปัญหาที่
ผ่านมาหาแนวทางแก้ไข 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
   2.2 ปฏิบัติตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 แบบสำรวจความพึ่ง
พอใจผู้ร่วมโครงการ 
   3.2 รายงานสรุปกิจกรรม 
   3.3 ประชุมสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 

เมษายน 
2565 -
มีนาคม 
2566 

6,000 
 

น.ส.เบ็ญจมาศ 
รุ่งโรจน์ธีระ 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
(Action) 
     นำผลการประเมินมา
ปรับปรุงในการพัฒนาครั้ง
ต่อไป 

กิจกรรมที่ 5 
จัดซื้อดอกไม้
ประดับ ผ้าต่วน 
โต๊ะพับ
เอนกประสงค์
และเก้าอ้ี
พลาสติก 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
   1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
   1.2 ประชุมเพ่ือวางแผน
ดำเนินงาน 
   1.3 วิเคราะห์ปัญหาที่
ผ่านมาหาแนวทางแก้ไข 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
   2.2 ปฏิบัติตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 แบบสำรวจความพึ่ง
พอใจผู้ร่วมโครงการ 
   3.2 รายงานสรุปกิจกรรม 
   3.3 ประชุมสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
(Action) 
     นำผลการประเมินมา
ปรับปรุงในการพัฒนาครั้ง
ต่อไป 

เมษายน 
2565 -
มีนาคม 
2566 

40,000 1. น.ส.ฐิวันกาญจณ์  
วงษ์อำมาตร 
2. น.ส.เบ็ญจมาศ 
รุ่งโรจน์ธีระ 
3. นายชัยวัฒน์  
ภูผา 

กิจกรรมที่ 6 
ปรับปรุง
ซ่อมแซมเสาธง 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
   1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
   1.2 ประชุมเพ่ือวางแผน
ดำเนินงาน 
   1.3 วิเคราะห์ปัญหาที่
ผ่านมาหาแนวทางแก้ไข 

เมษายน 
2565 -
มีนาคม 
2566 

10,000 1. นายมนัส  
อ่อนสำลี 
2. นายก้องภพ 
ธัญญเจริญ 
3. นายกัณฑภษ  
พาทยโฆษิต 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
   2.2 ปฏิบัติตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 แบบสำรวจความพึ่ง
พอใจผู้ร่วมโครงการ 
   3.2 รายงานสรุปกิจกรรม 
   3.3 ประชุมสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
(Action) 
     นำผลการประเมินมา
ปรับปรุงในการพัฒนาครั้ง
ต่อไป 

4. นายสำเริง  
ขาวขำ 
5. นายอนันตพร  
จันทรพักดี 
 

กิจกรรมที่ 7
ขยายสัญญาณ
และระบบ
เสียงตามสาย 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
   1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
   1.2 ประชุมเพ่ือวางแผน
ดำเนินงาน 
   1.3 วิเคราะห์ปัญหาที่
ผ่านมาหาแนวทางแก้ไข 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
   2.2 ปฏิบัติตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 แบบสำรวจความพึ่ง
พอใจผู้ร่วมโครงการ 
   3.2 รายงานสรุปกิจกรรม 
   3.3 ประชุมสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
(Action) 

เมษายน 
2565 -
มีนาคม 
2566 

7,000 1. นายกัณฑภษ  
พาทยโฆษิต 
2. นายก้องภพ 
ธัญญเจริญ 
3. นายสำเริง  
ขาวขำ 
4. นายอนันตพร  
จันทรพักดี 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

     นำผลการประเมินมา
ปรับปรุงในการพัฒนาครั้ง
ต่อไป 

กิจกรรมที่ 8 
สร้างรถจอด
โรงรถหกล้อ
และรถตู้
โรงเรียน 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
   1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
   1.2 ประชุมเพ่ือวางแผน
ดำเนินงาน 
   1.3 วิเคราะห์ปัญหาที่
ผ่านมาหาแนวทางแก้ไข 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
   2.2 ปฏิบัติตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 แบบสำรวจความพึ่ง
พอใจผู้ร่วมโครงการ 
   3.2 รายงานสรุปกิจกรรม 
   3.3 ประชุมสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
(Action) 
     นำผลการประเมินมา
ปรับปรุงในการพัฒนาครั้ง
ต่อไป 

เมษายน 
2565 -
มีนาคม 
2566 

40,000 1. นายก้องภพ 
ธัญญเจริญ 
2. นายสำเริง  
ขาวขำ 
3.นายอนันตพร 
จันทรพักดี 
 

กิจกรรมที่ 9 
ล้อมลวดหนาม 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
   1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
   1.2 ประชุมเพ่ือวางแผน
ดำเนินงาน 
   1.3 วิเคราะห์ปัญหาที่
ผ่านมาหาแนวทางแก้ไข 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

เมษายน 
2565 -
มีนาคม 
2566 

10,000 1. นายก้องภพ 
ธัญญเจริญ 
2.นายอนันตพร 
จันทรพักดี 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

   2.2 ปฏิบัติตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 แบบสำรวจความพึ่ง
พอใจผู้ร่วมโครงการ 
   3.2 รายงานสรุปกิจกรรม 
   3.3 ประชุมสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
(Action) 
     นำผลการประเมินมา
ปรับปรุงในการพัฒนาครั้ง
ต่อไป 

5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ระหว่างเดือนเมษายน 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566 

6. งบประมาณ จำนวน 211,500 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)                                    
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว         จำนวน 152,000 บาท 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         จำนวน       0.00 บาท 
 งบอ่ืนๆ เงินรายได้สถานศึกษา  

     - ประเภทเงินบริจาค (ระบุวัตถุประสงค์ไม่ชัดแจ้ง)   จำนวน  19,500 บาท 
     - ประเภทโครงการปลดทุกข์ปันสุขเพ่ือน้อง บ.ว.      จำนวน 40,000 บาท 

7. สถานที่ดำเนินโครงการ  โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายมนัส  อ่อนสำลี 

9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

10. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมและเอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  
สะอาดและปลอดภัย 
 

1. แบบสังเกต  
2. แบบสอบถาม  
3. แบบประเมินโครงการ 
4. แบบประเมินความ 
พึงพอใจ  
5. รายงานผลการดำเนิน 
โครงการ 

นักเรียนและคณะครู ร้อยละ 
80 มีส่วนรวมในการพัฒนา 
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียน มั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความ
สะดวก พอเพียง อยู่ใน สภาพที่
ใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่ม



 

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

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 

ตัวบ่งชี้ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
รื่นและมีแหล่งเรียนรู้สำหรับ
นักเรียน  

11.  ผลการที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 บริเวณอาคารเรียนสะดวก เรียบร้อย เอื้อต่อการเรียนการสอน 
11.2 มีการจัดการ ดูแลรักษาอาคารสถานที่ให้ปลอดภัย และร่มรื่นสวยงาม  

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
         งบประมาณที่ตั้งไว้อาจไม่ค่อยเพียงพอ เนื่องอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนค่อนข้างใช้งานมานาน ส่งผลให้เกิดความเสื่อมและชำรุดเป็นจำนวนมาก  
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
                 มีการระดมทรัพยากรจากภายนอกมาพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน  
อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างๆ 
 

  ลงชื่อ                   ผู้เสนอโครงการ  
                              (นายมนัส  อ่อนสำลี) 
                                               ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
 
  

ลงชื่อ                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 

                           ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 
                                        ลงชื่อ            ผู้ตรวจสอบโครงการ 

(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน  

 
 

ลงชื่อ            ผู้กลั่นกรองโครงการ 
                                                  (นางสาวฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 
                                                 รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 

ลงชื่อ                    ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารทั่วไป 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว         จำนวน 152,000 บาท 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         จำนวน       0.00 บาท 
 งบอ่ืนๆ เงินรายได้สถานศึกษา  

     - ประเภทเงินบริจาค (ระบุวัตถุประสงค์ไม่ชัดแจ้ง)   จำนวน  19,500 บาท 
           - ประเภทโครงการปลดทุกข์ปันสุขเพ่ือน้อง บ.ว.      จำนวน 40,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น  จำนวน 211,500 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
รายละเอียดการใช้จ่าย ทุกรายการถัวจ่าย  

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ (บาท)  
รวม 

(บาท) ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ ค่า

สาธาร
ณูปโภค 

ค่าครุภัณฑ์ 

1 กิจกรรมที่ 1 
ซ่อมแซ่มประตู
อาคารโรงฝึกงาน
และประตูหอประชุม 

 
- 
 

 
28,500 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 

 
28,500 

2 กิจกรรมที่ 2  
ปรับปรุงระบบ
อินเทอร์เน็ต 

- 10,000 5,000 - 5,000 20,000 

3 กิจกรรมที่ 3  
ติดตั้งพัดลมเปลี่ยน
กระดานไวบอร์ด 
และปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องเรียน 

- 15,000 10,000 - 25,000 50,000 

4 กิจกรรมที่ 4 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ทำความสะอาด
ห้องเรียนและเขต
พ้ืนที่ 

- - 6,000 - - 6,000 

5 กิจกรรมที่ 5 
จัดซื้อดอกไม้ประดับ 
ผ้าต่วน โต๊ะพับ

- 
 

 

10,000 
 

 

10,000 - 
 

 

20,000 
 

 

40,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ (บาท)  
รวม 

(บาท) ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ ค่า

สาธาร
ณูปโภค 

ค่าครุภัณฑ์ 

เอนกประสงค์และ
เก้าอ้ีพลาสติก 

6 กิจกรรมที่ 6 
ปรับปรุงซ่อมแซม
เสาธง 

- 10,000 - - - 10,000 

7 กิจกรรมที่ 7      
ขยายสัญญาณและ
ระบบเสียงตามสาย 

- 7,000 - - - 7,000 

8 กิจกรรมที่ 8  
สร้างรถจอดโรงรถ
หกล้อและรถตู้
โรงเรียน 

- 40,000 - - - 40,000 

9 กิจกรรมที่ 9  
ล้อมลวดหนาม 

- 5,000 5,000 - - 10,000 

รวมทั้งโครงการ  - 125,500 36,000 - 50,000 211,500 
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51. โครงการงานสัมพันธ์ชุมชน 
สนองยุทธ์ศาสตร์แผนการศกึษาชาติ (2560-2579) ข้อที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของ    
                                                                   ระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ. ข้อที ่2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
สนองกลยุทธ์ สพฐ   ข้อที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 2 เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัย

นักเรียนด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ 
(MOE Safety Platform) 

สนองกลยุทธ์ สพม.สพ.  ข้อที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา   
สนองมาตรฐานของ สมศ  ข้อที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที ่8 สร้างเครือข่ายการศึกษาให้เข้มแข็งและส่งเสริม 
     การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาววรรัตน์ ภูผา  
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม      ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

       ใหม่  ( ) เพื่อส่งเสริม ( ) เพื่อพัฒนา  (  ) เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนเมษายน 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566 
ปีการศึกษาดำเนินการ      จำนวน 0.00 บาท  
………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

๑. หลักการและเหตุผล 
ปัจจัยที่ทำให้การศึกษาในสถานศึกษาดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพประการสำคัญ  คือ 

ความร่วมมือประสานประโยชน์ระหว่างชุมชน บ้าน โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหาร 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมครูผู้ปกครอง เครือข่ายชุมชน เพื่อที่ทุกกลุ่มได้มีโอกาส
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 
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๓. เป้าหมาย 
           3.1 ด้านปริมาณ 

๑. โรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนทุกคนประชุมร่วมกันเพื่อการพัฒนาผู้เรียนและ
พัฒนาการศึกษาภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

๒. ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายศิษย์เก่า ชมรมผู้ปกครอง
และครูร่วมประชุมภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน 

๓. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้งเพ่ือ
การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
           3.2 ด้านคุณภาพ 

๑. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนและพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

๒. สร้างเครือข่ายโรงเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง องค์กร ชุมชน เพื่อการร่วมกันส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

๓. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการทำงานเพ่ือประสานประโยชน์ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

๔. วิธีการดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ   ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  
งานชุมชน
สัมพันธ์ 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    1.1 ศึกษานโยบายของ
โรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา
และสพฐ. ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ 
    1.2 ศึกษาผลการ
ดำเนินโครงการฯ ในปีที่
ผ่านมา  
    1.3 ศึกษาบริบทและ
สภาพความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาโครงการ 
    1.4 จัดทำโครงการ
นำเสนอต่อกลุ่มบริหาร 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ประชุมคณะทำงาน
เพ่ือชี้แจงโครงการและ
มอบหมายภาระงาน 

เมษายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมษายน 2565  
 
 
พฤษภาคม 
2565 – มีนาคม 
2566 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

นางสาว 
วรรัตน์ ภูผา 

 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาว 
วรรัตน์ ภูผา 
 
นางสาว 
วรรัตน์ ภูผา 
 
 



 

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

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ   ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

   2.2 ดำเนินงานตาม
โครงการ  
3. ขั้นตรวจสอบ 
(Check) 
   3.1 ผู้รับผิดชอบ
โครงการฯ นิเทศติดตาม
การดำเนินงาน และคอย
อำนวยความสะดวกในการ
ดำเนินกิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
ภาระงานที่โครงการฯ
กำหนด  
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
(Action) 
   4.1 สรุปประเมนิ
โครงการฯ 
   4.2 จัดทำรายงาน
โครงการฯ นำเสนอกลุ่ม
บริหาร              

 
 
 
มีนาคม 2566  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีนาคม 2566  
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
นางสาว 
วรรัตน์ ภูผา 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาว 
วรรัตน์ ภูผา 
 

5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ   
  ระหว่างเดือนเมษายน 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566 

6. งบประมาณ จำนวน - บาท  
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน........-..... บาท 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จำนวน........-..... บาท 
 งบอ่ืน ๆ     จำนวน........-..... บาท 

7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววรรัตน์ ภูผา 

9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
9.1 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 9.2 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 9.3 นักเรียน และคณะครูทุกคน 
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10. วิธีการวัดและประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
    นักเรียน คณะครู และ
บุคลากร มีความพึงพอใจใน
การบริหารของโรงเรียนบ่อกรุ
วิทยา 

แบบประเมินความพึงพอใจ นักเรียน คระครู และบุคลากร
โรงเรียนบ่อกรุวิทยามีความพึง
พอใจในระดับมากร้อยละ 80 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. คร ูผู้ปกครอง ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางและร่วมมือประสาน

ประโยชน์เพื่อพัฒนาการศึกษาให้เต็มศักยภาพ 
2. ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ระดมความคิด ทรัพยากร เกิดการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน บ้าน และโรงเรียน 

        
    ลงชื่อ            ผู้เสนอโครงการ 

     (นางสาววรรัตน์ ภูผา) 
                                                       ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว 
 

ลงชื่อ                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 

                           ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 
                                        ลงชื่อ            ผู้ตรวจสอบโครงการ 

(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน  
 
 

ลงชื่อ            ผู้กลั่นกรองโครงการ 
                                                  (นางสาวฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 
                                                 รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 

ลงชื่อ                    ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

 



 

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

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการงานสัมพันธ์ชุมชน  กลุ่มบริหารทั่วไป 

 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว           จำนวน........-..... บาท 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน            จำนวน........-..... บาท 
 งบอ่ืน ๆ              จำนวน........-..... บาท 

รวมทั้งสิ้น  จำนวน - บาท   
 

รายละเอียดการใช้จ่าย ทุกรายการถัวจ่าย  

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ (บาท)  
รวม 

(บาท) ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า
วัสดุ 

ค่า
สาธาร
ณูปโภค 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 กิจกรรมที่ 1  
งานชุมชนสัมพันธ์ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมทั้งโครงการ (บาท) - - - - - - 
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52. โครงการงานเชื้อเพลิงและยานพาหนะ 
สนองยุทธ์ศาสตร์แผนการศกึษาชาติ (2560-2579) ข้อที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค  
                                                                   และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ. ข้อที ่3 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม 
                                          ทางการศึกษาทุกช่วงวัย  
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับ   
                                          ประชากรวัยเรียนทุกคน 
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ 2 เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัย 

                               นักเรียนด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ  
                               (MOE Safety Platform) 

สนองกลยุทธ์ สพม.สพ.  ข้อที ่2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับ 
                                          ประชากรวัยเรียนทุกคน 
สนองมาตรฐานของ สมศ  ข้อที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที ่1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย 
                                          จากภัยทุกรูปแบบ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายมนัส อ่อนสำลี  
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม      ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

       ใหม่  ( ) เพื่อส่งเสริม ( ) เพื่อพัฒนา  (  ) เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนเมษายน 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566 
ปีการศึกษาดำเนินการ      จำนวน 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  
………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับยานพาหนะรถของโรงเรียนที่ใช้ในการติดต่อกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และการให้บริการกับบุคลากรของโรงเรียน เป็นการควบคุมการใช้
น้ำมันเชื้อเพลิงให้ถูกต้องเป็นระเบียบ รถของโรงเรียนสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและรวดเร็วในการ
ให้บริการ 
 ดังนั้นโรงเรียนบ่อกรุวิทยา จึงได้จัดทำโครงการงานเชื้อเพลิงและยานพาหนะขึ้น โดยจะใช้ใน
การเบิกจ่ายค่าน้ำมันสำหรับยานพาหนะรถโรงเรียนและเครื่องมือที่ใช้น้ำมัน เช่น รถตัดหญ้าและ
เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น เพ่ืออำนวยความสะดวกใช้เป็นยานพาหนะขนส่งนำนักเรียนและคณะครูไปทำ
กิจกรรมต่าง ๆ นอกสถานที่ รวมถึงสามารถนำไปใช้ในการขนส่งสิ่งของหรือใช้เป็นยานพาหนะนำ
เอกสารต่าง ๆ ไปส่งยังโรงเรียนหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการติดต่อสื่อสารกัน รวมถึงการใช้รถตัดหญ้า 
และเครื่องตัดหญ้า เพ่ือทุ่นแรงในการทำงาน ประหยัดเวลาในการทำงานได้เป็นอย่างดี  

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ให้ถูกต้องเป็นระเบียบ 
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 2.2 เพื่อให้ยานพาหนะของโรงเรียนมีความสะดวกและพร้อมใช้งานในกิจกรรมต่างๆ ของ
นักเรียนและครู ทั้งในและนอกสถานที่ 
 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 มีน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อม 

ใช้งาน เพ่ือสะดวกในการใช้งานราชการ และปลอดภัยต่อใช้ผู้งาน 

4. วิธีการดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ   ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  
ชำระค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิง
ยานพาหนะ
โรงเรียนและ
เครื่องมือต่างๆ 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    1.1 ศึกษานโยบาย
ของโรงเรียน เขตพ้ืนที่
การศึกษา และ สพฐ.  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ 
    1.2 ศึกษาผลการ
ดำเนินโครงการฯ ในปีที่
ผ่านมา  
    1.3 ศึกษาบริบทและ
สภาพความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาโครงการ 
    1.4 จัดทำโครงการ
นำเสนอต่อกลุ่มบริหาร 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ประชุม
คณะทำงานเพ่ือชี้แจง
โครงการและมอบหมาย
ภาระงาน 
   2.2 ดำเนินงานตาม
โครงการ  

เมษายน 
2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมษายน 
2565 -
มีนาคม 
2566 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

240,000 

นายมนัส อ่อนสำลี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายมนัส อ่อนสำลี 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ   ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 3. ขั้นตรวจสอบ 
(Check) 
 3.1 ผู้รับผิดชอบ
โครงการฯ นิเทศติดตาม
การดำเนินงาน และคอย
อำนวยความสะดวกในการ
ดำเนินกิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
ภาระงานที่โครงการฯ 
กำหนด 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
(Action) 
 4.1 สรุปประเมิน
โครงการฯ 
  4.2 จัดทำรายงานโครงการ 
ฯ นำเสนอกลุ่มบริหาร              

เมษายน 
2565 -
มีนาคม 
2566 

 
 
 
 
 

มีนาคม 
2566 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

นายมนัส อ่อนสำลี 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายมนัส อ่อนสำลี 
 
 
 

 

5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ระหว่างเดือนเมษายน 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566 

6. งบประมาณ จำนวน 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  
         งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว       จำนวน 240,000 บาท 
         งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        จำนวน...........-...... บาท 

                   งบอ่ืน ๆ        จำนวน...........-.......บาท 

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  
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ตัวบ่งชี้ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
 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 
         งบปีการศึกษาท่ีตั้งไว้อาจไม่ค่อยเพียงพอ เนื่องกิจกรรมที่ต้องใช้ยานพาหนะหรือ
เครื่องมือต่าง ๆ ในแต่ละปีการศึกษามีความแตกต่างกัน  
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
                  หากกิจกรรมใดต้องไปทางเดียวกัน จะพยายามบริหารจัดการให้นักเรียน ครู สามารถ
เดินทางไปด้วยกันได้ เพ่ือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย 
 
 

  ลงชื่อ                   ผู้เสนอโครงการ  
                              (นายมนัส  อ่อนสำลี) 
                                               ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
 
  

ลงชื่อ                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 

                           ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 
                                        ลงชื่อ            ผู้ตรวจสอบโครงการ 

(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน  
 
 



 

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

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 

 
 
 

ลงชื่อ            ผู้กลั่นกรองโครงการ 
                                                  (นางสาวฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 
                                                 รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 

ลงชื่อ                    ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการงานเชื้อเพลิงและยานพาหนะ กลุ่มบริหารทั่วไป 

 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว       จำนวน 240,000 บาท 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน            จำนวน..........-........ บาท 

            งบอ่ืน ๆ       จำนวน..........-.........บาท 
รวมทั้งสิ้น  จำนวน 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  
 

รายละเอียดการใช้จ่าย ทุกรายการถัวจ่าย  

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ (บาท)  
รวม 

(บาท) 
ค่า 

ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า
วัสดุ 

ค่า
สาธาร
ณูปโภค 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 กิจกรรมที่ 1  
ชำระค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิงยานพาหนะ
โรงเรียนและเครื่องมือ
ต่างๆ เดือนละ 
20,000 บาท 
จำนวน 12 เดือน 

 
- 
 

 
240,000 

 
- 

 
- 

 
- 
 
 
 

 
240,000 

รวมทั้งโครงการ (บาท) - 240,000 - - -  240,000 
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53. โครงการพัฒนาสำนักงานบริหารทั่วไป 
สนองยุทธ์ศาสตร์แผนการศกึษาชาติ (2560-2579) ข้อที่ 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของ    
                     ระบบบริหารจัดการศึกษา  
สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ. ข้อที ่6 การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐ 
                                          ยุคดิจิทัล  
สนองกลยุทธ์ สพฐ   ข้อที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ 8 มุ่นเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
สนองกลยุทธ์ สพม.สพ.  ข้อที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา   
สนองมาตรฐานของ สมศ  ข้อที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที ่7 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาววรรัตน์ ภูผา  
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม      ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

       ใหม่  ( ) เพื่อส่งเสริม ( ) เพื่อพัฒนา  (  ) เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนเมษายน 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566 
ปีการศึกษาดำเนินการ      จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)  
………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยสำนักงานบริหารทั่วไป เป็นสำนักงานให้ที่การสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาและงานบริการ

ต่างๆ ภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนของครูบุคลากรและนักเรียน รวมทั้ง
การอำนวยความสะดวกแก่ผู ้เกี ่ยวข้อง ประสานสัมพันธ์ในรูปแบบบริการสาธารณะ อันจะเป็น
ประโยชน์สำหรับโรงเรียนและชุมชน เป็นงานที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรโรงเรียนบ่อกรุวิทยา และมีประสิทธิภาพ การยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกระจายการบริหารงานภายในองค์กร การอำนวย
ความสะดวกให้กับผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและ
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 ปฏิบัติงานและใช้บริการได้
ดีอย่างน้อยร้อยละ 80 
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       3.2  ด้านคุณภาพ  บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพส่งผลถึง
นักเรียนทุกคน 

4. วิธีการดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ   ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
งานจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์สำหรับ
การปฏิบัติงาน
ของสำนักงาน 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    ประชุมบุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไป
เพ่ือพิจารณาแผนงานปรับปรุงพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ     
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจง
โครงการและมอบหมายภาระงาน 
   2.2 ดำเนินงานตามโครงการ  
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   
นิเทศติดตามการดำเนินงาน และ
คอยอำนวยความสะดวก 
ในการดำเนินกิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่
โครงการฯกำหนด  
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 สรุปประเมินโครงการฯ 
   4.2 จัดทำรายงานโครงการฯ 
นำเสนอกลุ่มบริหาร              

เมษายน
2565 

 
 
 
 

เมษายน
2565 

 
 
 

มกราคม 
2566 

 
 
 
 

มีนาคม 
2566 

- 
 
 
 
 
 

3,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

นางสาววรรัตน์  
ภูผา 

 
 
 
 

นางสาววรรัตน์  
ภูผา 
 
 
 
นางสาววรรัตน์  
ภูผา 
 
 
 
 
นางสาววรรัตน์  
ภูผา 

     

5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ เดือนเมษายน 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566 
6. งบประมาณ จำนวน 3,000 บาท  (สามพันบาทถ้วน)                                                                  

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

7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววรรัตน์ ภูผา 

9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
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 9.1 สำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 9.2 คณะครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน 

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            ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาววรรัตน์ ภูผา) 

                                                       ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว 
 

ลงชื่อ                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 

                           ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 
                                        ลงชื่อ            ผู้ตรวจสอบโครงการ 

(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน  
 

ลงชื่อ            ผู้กลั่นกรองโครงการ 
                                                  (นางสาวฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 
                                                 รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 

ลงชื่อ                    ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพัฒนาสำนักงานบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารทั่วไป  

 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว           จำนวน 3,000 บาท 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน            จำนวน.......-...... บาท 
 งบอ่ืน ๆ               จำนวน.......-........บาท 

รวมทั้งสิ้น  จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)  
 

รายละเอียดการใช้จ่าย ทุกรายการถัวจ่าย  

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ (บาท)  
รวม 

(บาท) 
ค่า 

ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
สาธาร
ณูปโภค 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 กิจกรรมที่ 1  
งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
สำหรับการปฏิบัติงาน
ของสำนักงาน 

 
- 
 

 
- 

 
3,000 

 
- 

 
- 
 

 

 
3,000 

รวมทั้งโครงการ (บาท) - - 3,000 - - 3,000 
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54. 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 
กลุ่มที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางสาวอารีรัตน์ รอดมาดี 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม   ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ................................................ 
                                    ใหม่ () เพ่ือส่งเสริม ( ) เพื่อพัฒนา ( ) เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 
งบประมาณดำเนินการ     จำนวน 50,000 บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)                                                               
............................................................................................................................. .............................. 

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
บรรณ 

โรงเรียนบ่อกรุวิทยาระดับดีร้อยละ 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
กลุ่มบริหาร 
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 
นำเสนอกลุ่มบริหาร              

1 เมษายน 
2565 –  

31 มีนาคม 
2566 

นางสาวอารีรัตน์ 
รอดมาดี 
 

5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ     1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566  
6. งบประมาณ จำนวน 50,000 บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)                                 

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

7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอารีรัตน์  รอดมาดี 
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9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
 9.1 งานสารบรรณและสำนักงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 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) 
               หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 

ลงชื่อ                 ผู้ตรวจโครงการ 
       (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
           หวัหน้างานนโยบายและแผน  

 
ลงชื่อ     ผู้กลั่นกรองโครงการ 

                                                      (นางสาวฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 
                                                     รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 

ลงชื่อ                     ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
 โครงการพัฒนางานสารบรรณ 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว   จำนวน 50,000 บาท 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    จำนวน      - บาท 
 งบอ่ืนๆ (ระบุ) .................................  จำนวน      - บาท 

                 รวมทั้งสิ้น  จำนวน 50,000 บาท  (ห้าหม่ืนบาทถ้วน)                                 

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  
24 คลิปหนีบสีดำ เบอร์ 111 2 22 44  
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ที ่ รายการ 
จำนวน  หน่วยละ   เป็นเงิน  

หมายเหตุ 
(หน่วย)  (บาท)   (บาท)  

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 8 4,000 32,000  

รวมทั้งสิ้น (สามหม่ืนบาทถ้วน)                                 50,000  
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55. โครงการซ่อมบำรุงยานพาหนะรถโรงเรียนและอุปกรณ์เครื่องยนต์ 
สนองยุทธ์ศาสตร์แผนการศกึษาชาติ (2560-2579) ข้อที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค  
และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ. ข้อที ่3  
สนองกลยุทธ์ สพฐ   ข้อที่ 2-4 
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ 6 และ 9 
สนองกลยุทธ์ สพม สพ  ข้อที ่3    
สนองมาตรฐานของ สมศ  ข้อที ่1 และ 2 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที ่2 ข้อที่ 1-4   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารทั่วไป   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ     
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

      ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     1 เมษายน 2565 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 
งบประมาณดำเนินการ     จำนวน 40,000 บาท  (สี่หมื่นบาทถ้วน)                                                                 
............................................................................................................................. .............................. 
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 
  
 
 



 

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

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 

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) 

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

1 ส.ค. 65 -
30 มี.ค. 66 

 

น.ส.เบ็ญจมาศ 
รุ่งโรจน์ธีระ 
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5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 1 สิงหาคม 2565 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 
6. ปีการศึกษา       จำนวน 40,000 บาท  (สี่หมื่นบาทถ้วน)                                                                  

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

7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ  

9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
 9.1 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 9.2 กลุ่มบริหารงานปีการศึกษา  

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) 
        หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 
 
 
ลงชื่อ                 ผู้ตรวจโครงการ 
       (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
           หวัหน้างานนโยบายและแผน  

 
 

ลงชื่อ     ผู้กลั่นกรองโครงการ 
                                                      (นางสาวฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 
                                                     รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 
 

ลงชื่อ                     ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการซ่อมบำรุงยานพาหนะรถโรงเรียนและอุปกรณ์เครื่องยนต์ 

 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว   จำนวน 40,000 บาท    
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 งบอ่ืน ๆ  (ระบุ) ................................. 

          รวมทั้งสิ้น   จำนวน  40,000 บาท (สี่หม่ีนบาทถ้วน) 

รายละเอียดการใช้จ่ายปีการศึกษา ทุกรายการถัวจ่าย  

 
ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ (บาท)  

รวม 

(บาท) 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 

วัสดุ 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

1 กิจกรรมซ่อมบำรุง
ยานพาหนะรถโรงเรียน 
จำนวน 3 คัน (รถตู้ 2 
คัน , รถ 6 ล้อ 1 คัน) 
และอุปกรณ์เครื่องยนต์  
(รถตัดหญ้า-รถไถ 1 คัน 
และเครื่องตัดหญ้า) 

10,000 20,000 10,000 - - 
 
 
 

40,000 

รวมทั้งโครงการ (บาท) 10,000 20,000 10,000 - - 40,000 

รวมทั้งสิ้น จำนวน 40,000 บาท  (สี่หม่ีนบาทถ้วน)                                                                  
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56. โครงการงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สนองยุทธ์ศาสตร์แผนการศกึษาชาติ (2560-2579) ข้อที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค  
และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ. ข้อที ่3  
สนองกลยุทธ์ สพฐ   ข้อที่ 2-4 
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ 6 และ 9 
สนองกลยุทธ์ สพม สพ  ข้อที ่3    
สนองมาตรฐานของ สมศ  ข้อที ่1 และ 2 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที ่2 ข้อที่ 1-4   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารทั่วไป   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ     
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

      ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     1 กันยายน 2565 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 
งบประมาณดำเนินการ     จำนวน 4,500 บาท   
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 34 ได้กล่าวถึงคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษา
แห่งชาติ                    
 จากการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษานั้น ได้มีการกำหนดหน้าที่ของกรรมการสถานศึกษาไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม (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. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้ง 
           ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  

3.2 ด้านคุณภาพ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย กำกับ 

ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย  
 

๔. วิธีการดำเนินโครงการ 
 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
การประชุมนคณะ
กรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
(1 ครั้ง/ภาคเรียน หรือ 
2 ครั้ง/ปีการศึกษา) 
 

๑. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    ประชุมวางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน กำหนดวันประชุม อย่างน้อย  
1 ครั้ง/ภาคเรียน หรือ 2 ครั้ง/ปีการศึกษา  
๒. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 ทำบันทึกขออนุญาตจัดกิจกรรมและ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
2.2 จัดทำวาระการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
2.3 ส่งหนังสือเชิญ/แจ้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเข้าร่วมประชุมตามวัน 
และเวลาที่กำหนด 
2.4 ดำเนินการประชุม แจ้งประเด็นต่างๆ 
ตามวาระการประชุมที่จัดเตรียมขึ้น 
2.5 จัดทำรายงานการประชุม  
๓. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    ประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
โดยให้คณะกรรมการตอบแบบสอบถามความ
พึงพอใจในการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
๔. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   นำผลการประเมินมาปรับปรุง เพื่อพัฒนา
ต่อไป  

1 มิ.ย.65 
 
 
 

 1 ก.ย. 65-
30 มี.ค. 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 เม.ย. 66 
15 เม.ย. 66 
 
 
20 เม.ย. 66 
 

น.ส.เบ็ญจมาศ   
รุ่งโรจน์ธีระ 
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5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 1 กันยายน 2565 – 30 มนีาคม พ.ศ. 2566 

6. งบประมาณ จำนวน 4,500 บาท  (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) 

7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ  

9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
9.1 กลุ่มบริหารทั่วไป 
9.2 งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

10. วิธีการวัดและประเมินผล  
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(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 คศ.2 

 
 

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

 
 

ลงชื่อ     ผู้กลั่นกรองโครงการ 
                                                      (นางสาวฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 
                                                     รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 
 

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 ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ (บาท)  
รวม 

(บาท) 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 

วัสดุ 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 จัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(1 ครั้ง/ภาคเรียน หรือ 
2 ครั้ง/ปีการศึกษา) 

     
 
 
 

 
 
 
 

4,500 
1 ค่าอาหารและอาหารว่าง  

ในการประชุมประมาณ 
2 ครั้ง/ภาคเรียน หรือ 4 
ครั้ง/ปีการศึกษา 

- 3,200 - - -  

2 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ใน
การจัดทำเอกสาร 

- - 1,300 - -  

รวมทั้งโครงการ (บาท) - 3,200 1,300 - - 4,500 

รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,500 บาท  (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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57. โครงการงานควบคุมภายใน 
สนองยุทธ์ศาสตร์แผนการศกึษาชาติ (2560-2579) ข้อที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค  
และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ. ข้อที ่3  
สนองกลยุทธ์ สพฐ   ข้อที่ 2-4 
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ 6 และ 9 
สนองกลยุทธ์ สพม สพ  ข้อที ่3    
สนองมาตรฐานของ สมศ  ข้อที ่1 และ 2 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที ่2 ข้อที่ 1-4   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารทั่วไป   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ     
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

      ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     1 สิงหาคม 2565 – 30 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
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 ซึ่งได้ 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 มีคณะบุคคลร่วมรับผิดชอบงานและสร้างผลงานเป็นประจักษ์ 

๔. วิธีการดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม พัฒนา
ประสิทธิภาพ 
ระบบควบคุม
ภายใน
หน่วยงาน 

๑. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    ประชุมคณะกรรมวาง แผนการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน 
๒. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    ดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
๓. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    สรุปผล กำกับ ติดตาม 
๔. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   สรุป ส่งข้อมูลความสำเร็จ/ปัญหา/ 
ข้อเสนอแนะ รายงานผลการ ดำเนินงาน (A) 
สรุปรายงานผลการ ดำเนินงานและ
ข้อเสนอแนะ นำผลการประเมินมาปรับปรุง 
เพ่ือพัฒนาต่อไป 

1 ส.ค. 65 
30 ต.ค. 
65 

 

น.ส.เบ็ญจมาศ 
รุ่งโรจน์ธีระ 

5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ  1 สิงหาคม 2565 – 30 ตลุาคม พ.ศ. 2565 

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
หน่วยงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 
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) 
               หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 

 
ลงชื่อ                 ผู้ตรวจโครงการ 
       (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
           หวัหน้างานนโยบายและแผน  
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ลงชื่อ     ผู้กลั่นกรองโครงการ 
                                                      (นางสาวฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 
                                                     รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 
 

ลงชื่อ                     ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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58. โครงการงานโภชนาการและสวัสดิการ 
สนองยุทธ์ศาสตร์แผนการศกึษาชาติ (2560-2579) ข้อที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของ 
                                                                   ระบบบริหารจัดการศึกษา  
สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ. ข้อที ่1 การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย  
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัย

ทุกรูปแบบ 
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ 2 เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัย 

                               นักเรียนด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ  
                               (MOE Safety Platform) 

สนองกลยุทธ์ สพม.สพ.  ข้อที ่1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย 
                                          จากภัยทุกรูปแบบ 
สนองมาตรฐานของ สมศ.  ข้อที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที ่1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย 
                                          จากภัยทุกรูปแบบ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสุนันทา พันธุมิตร  
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม      ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

       ใหม่  ( ) เพื่อส่งเสริม ( ) เพื่อพัฒนา  (  ) เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนเมษายน 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566 
งบประมาณดำเนินงาน      จำนวน - บาท   
...........................................................................................................................................................  
1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  จะเกิดขึ้นไม่ได้หากโภชนาการ ของ
นักเรียน คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนขาดมาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพพลานามัย อันเป็น
ปัจจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ การทำงานและสุขภาพกายของนักเรียน คณะครูและบุคลากร 
ดังนั้นโรงเรียนบ่อกรุวิทยา จึงได้จัดทำโครงการงานโภชนาการและสวัสดิการขึ้นในปีการศึกษา 2565 
ขึ้น เพื่อได้ดูแลร้านค้าภายในโรงเรียน เพื่อให้ผู ้จำหน่ายอาหารจัดการจำหน่ายอาหารอย่างถูก
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 
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4.  เพ่ืออำนวยความสะดวกและการให้บริการแก่นักเรียน คณะครูและบุคลากร  

3. เป้าหมายในการดำเนินงาน 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.  ให้นักเรียนรู้จักปฏิบัติตนตามหลักโภชนาการ  100  % 
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 

เมษายน 2565 
- มีนาคม 
2566 

 

นางสุนันทา  
พันธุมิตร 
 

กิจกรรมที่ 2 
การดูแลสวัสดิการ
ร้านค้า    

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
1.2 ประชุมเพ่ือวางแผนดำเนินงาน 
1.3 วิเคราะห์ปัญหาที่ผ่านมาหา
แนวทางแก้ไข 

เมษายน 2565 
- มีนาคม 
2566 

 

นางสุนันทา  
พันธุมิตร 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
2.2 ปฏิบัติตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
3.1 แบบสำรวจความพึ่งพอใจ 
ผู้ร่วมโครงการ 
3.2 รายงานสรุปกิจกรรม 
3.3 ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
     นำผลการประเมินมาปรับปรุง 
ในการพัฒนาครั้งต่อไป 

5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ เมษายน 2565 - มีนาคม 2566 
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  
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12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
         ปีการศึกษาที่ตั้งไว้อาจไม่ค่อยเพียงพอ เนื่องอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนค่อนข้างใช้งานมานาน ส่งผลให้เกิดความเสื่อมและชำรุดเป็นจำนวนมาก  
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
                 อาจต้องหาปีการศึกษาในส่วนอื่น ๆ มาเพิ่มเติม  
 

 
ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ  

                     (นางสุนันทา พันธุมิตร) 
                                               ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
 
 
  

ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ) 
               หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
 
ลงชื่อ                 ผู้ตรวจโครงการ 
       (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
           หวัหน้างานนโยบายและแผน  

 
 
 

ลงชื่อ     ผู้กลั่นกรองโครงการ 
                                                      (นางสาวฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 
                                                     รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 
 

ลงชื่อ                     ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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59. โครงการซ่อมบำรุงระบบน้ำดื่ม 
สนองยุทธศาสตร์แผนการศกึษาแห่งชาติ (2560-2579) ข้อที่ 6 
สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ. ข้อที ่25 
สนองกลยุทธ์ สพฐ   ข้อที่ 4 
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ 9 
สนองกลยุทธ์ สพม สพ  ข้อที ่4    
สนองมาตรฐานของ สมศ  ข้อที ่2 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที ่7   
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางธัญญาเรศ  จุลปานนท์   
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  ต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการ 

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

ระยะเวลาดำเนินงาน  ปีการศึกษา 2565 (1 พ.ค. 65 - 30 เม.ย. 66) 
งบประมาณดำเนินการ  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  

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 

ประชุมชี้แจงโครงการ 
1 พ.ค. 65 -  
30 เม.ย. 66 

นางธัญญาเรศ  
จุลปานนท์ 

 
แต่งตั้งคณะทำงาน 
ดำเนินงานตามโครงการ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 
 

4 
5 

3.1 กำหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 
3.2 ดำเนินงานปรับปรุงตาม
ขั้นตอน 
ประเมินผล 
สรุป รายงานผล 

 
5.  ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2565 
6.  งบประมาณ จำนวน 10,๐00 บาท   (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  

 งบประมาณเรียนฟรี 15 ปี   
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  
 งบอ่ืนๆ (ระบุ) ................................. 

7.  สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 8.1  นางธัญญาเรศ  จุลปานนท์ 
9.  ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
 9.1  กลุ่มบริหารทั่วไป 
 9.2  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 9.3  คณะครูทุกคน 
10. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
โรงเรียนมนี้ำดื่มสะอาดที่เหมาะสมเพียงพอและเอ้ือ 
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  

1. สังเกต 
 

1. แบบบันทึกการสังเกต 

 
11.  ผลการที่คาดว่าจะได้รับ 
          ข้าราชการครู บุคลากร นักเรียน และผู้ใช้บริการมีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด เพียงพอ และ
ปลอดภัยในสถานศึกษา 

 
    ลงชื่อ   ผู้เสนอโครงการ 
                                                       (นางธัญญาเรศ  จุลปานนท์) 

   งานน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน 
 
ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ) 
   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
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ลงชื่อ   ผู้ตรวจโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
 หัวหน้างานนโยบายและแผน 
 
 
ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 

              (นางสาวฐวิันกาญจณ์  วงษ์อำมาตร) 
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 
ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 

         (นายวรรณดน  สุขาทิพยพันธุ์) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ 

 
กลุ่มบริหารทั่วไป   งานอาคารสถานที่ 

 
 งบประมาณเรียนฟรี 15 ปี     
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน 10,๐00 บาท    
 งบอ่ืนๆ (ระบุ.................................) 
   รวมทั้งสิ้น         จำนวน 10,๐00 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกรายการถัวจ่าย  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ (บาท)  
รวม 

(บาท) 
ค่า 

ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ ค่าสาธาร 
ณูปโภค 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 

1 ซ่อมระบบกรองน้ำ - 10,000 - - - 10,000 

รวมทั้งโครงการ  - 10,000 - - - 10,000 
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60. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  
สนองยุทธ์ศาสตร์แผนการศกึษาชาติ (2560-2579) ข้อที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของ 
                                                                   ระบบบริหารจัดการศึกษา  
สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ. ข้อที ่2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 9 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดย 

การกระจายอำนาจและใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant)  
ตามหลักธรรมาภิบาลให้กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพม.สพ.  ข้อที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐานของ สมศ.  ข้อที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที ่7  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายมนัส อ่อนสำลี  
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม      ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

       ใหม่  ( ) เพื่อส่งเสริม ( ) เพื่อพัฒนา  (  ) เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนเมษายน 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566 
ปีการศึกษาดำเนินการ      จำนวน 78,000 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)                                    
………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยโรงเรียนบ่อกรุวิทยา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีนักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษาจำนวนมาก จึงเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องมีการบริหาร
จัดการเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน ให้กระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนประสบผลสำเร็จ เกิดประโยชน์
สูงสุด ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั ้งไว้  ซึ ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการมีคุณภาพ และ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดีขึ้น ดังนั้นโรงเรียนบ่อกรุวิทยา ต้องมีการพัฒนางานในทุก ๆ ด้าน ทั้งงานด้าน
อาคารสถานที่ การปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมถึงส่งเสริมการจัดทำงานตามระบบของกลุ่มต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารงานภายในโรงเรียนบ่อกรุวิทยาให้เกิดประ
สิทธิอย่างสูงสุด ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานและการจัดการเรียนรู้ 
ขึ้นในปีการศึกษา 2565 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสิทธิภาพ
การทำงานสัมฤทธิ์ผล และสามารถจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนตรงตามมาตราฐานการเรียนรู้ของ
โรงเรียน และส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้ภายในโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมงานด้านวิชาการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
2.2 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานด้านอาคารสถานที่ รวมถึงส่งเสริมการจัดบรรยากาศภายใน

โรงเรียนให้มีความสวยงาม ปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้  
2.3 เพื่อปรับปรุงระบบการทำงานของกลุ่มงบประมาณให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ  
2.4 เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
2.5  เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาผลงานการจัดการเรียนการสอนของตนให้มี

ประสิทธิภาพสูง จนสามารถเผยแพร่แก่สาธารณชนเชิงประจักษ์ได้   
3. เป้าหมาย  

3.1  ด้านปริมาณ  
 3.1.1 งานด้านกลุ่มต่าง ๆ เกิดประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จร้อยละ 80  

         3.1.2 ครูและบุคลากรมีการปฏิบัติงานได้ตรงตามประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ
ร้อยละ 80  

3.2  ด้านคุณภาพ 
 3.2.1 บรรยากาศภายในโรงเรียนมีความสวยงาม และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
 3.2.2 ครูและบุคลากรมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ได้รับมอบหมายและ 

สัมฤทธิ์ผล  

4. วิธีการดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
สนับสนุน  
การเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ด้านความรู้
และทักษะ
การทำงาน
ของครูและ
บุคลากร 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
   1.1 แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน 
   1.2 ประชุมเพ่ือ
วางแผนดำเนินงาน 
   1.3 วิเคราะห์ปัญหาที่
ผ่านมาหาแนวทางแก้ไข 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
   2.2 ปฏิบัติตาม
แผนการปฏิบัติงาน 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 

เมษายน 
2565 – 
มีนาคม 
2566 

40,000 นายมนัส อ่อนสำลี 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

   3.1 แบบสำรวจความ
พ่ึงพอใจผู้ร่วมโครงการ 
   3.2 รายงานสรุป
กิจกรรม 
   3.3 ประชุมสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข
(Action) 
     นำผลการประเมินมา
ปรับปรุงในการพัฒนาครั้ง
ต่อไป 

กิจกรรมที่ 2 
สนับสนุน  
ส่งเสริมการ
จัดกิจกรรม
ตามโครงการ
ของกลุ่ม
บริหาร 
ทุกกลุ่ม 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
   1.1 แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน 
   1.2 ประชุมเพ่ือ
วางแผนดำเนินงาน 
   1.3 วิเคราะห์ปัญหาที่
ผ่านมาหาแนวทางแก้ไข 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
   2.2 ปฏิบัติตาม
แผนการปฏิบัติงาน 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
  3.1 แบบสำรวจความ 
พ่ึงพอใจผู้ร่วมโครงการ 
  3.2 รายงานสรุปกิจกรรม 
  3.3 ประชุมสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข
(Action) 
     นำผลการประเมินมา
ปรับปรุงในการพัฒนาครั้ง
ต่อไป 

เมษายน 
2565 – 
มีนาคม 
2566 

38,000 นายมนัส อ่อนสำลี 
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5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ระหว่างเดือนเมษายน 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566 

6. งบประมาณ จำนวน 78,000 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)       
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว         จำนวน   78,000 บาท 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         จำนวน       0.00 บาท 
 งบอ่ืนๆ          จำนวน       0.00 บาท 

7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายมนัส  อ่อนสำลี 

9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ คณะครูและบุคลากรทุกคน  

10. วิธีการวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
1. ประสิทธิภาพการทำงานของ
ครูและบุคลากรสัมฤทธิ์ผล ร้อย
ละ 80 

แบบประเมิประสิทธิภาพ 
 

ครูและบุคลากรมี
ประสิทธิภาพการทำงาน 
สัมฤทธิ์ผล ร้อยละ 80 

 2. ประเมินความพึงพอใจต่อการ
บริหารงาน ร้อยละ 80  

แบบประเมินความพึงพอใจ ครูและบุคลากรมีความพึง
พอใจต่อการบริหารงาน  
ร้อยละ 80 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1 ประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการครูและบุคลากรสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์  

11.2 บรรยากาศภายในโรงเรียนเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
11.3 ครแูละบุคลากรได้พัฒนา ส่งเสริมความรู้ และทักษะการทำงานต่าง ๆ ให้ดีขึ้น  

 
  ลงชื่อ                   ผู้เสนอโครงการ  

                              (นายมนัส  อ่อนสำลี) 
                                               ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
  

ลงชื่อ                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 

                           ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 
                                        ลงชื่อ            ผู้ตรวจสอบโครงการ 

(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน  
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ลงชื่อ            ผู้กลั่นกรองโครงการ 

                                                  (นางสาวฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 
                                                 รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 

ลงชื่อ                    ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารทั่วไป 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว        จำนวน   78,000 บาท 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         จำนวน       0.00 บาท 
 งบอ่ืนๆ          จำนวน       0.00 บาท 

  รวมทั้งสิ้น จำนวน 78,000 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)       

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกรายการถัวจ่าย  

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ (บาท)  
รวม 

(บาท) ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
สาธารณู
ปโภค 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

1 กิจกรรมที่ 1 สนับสนุน  
การเพ่ิมประสิทธิภาพด้าน
ความรู้และทักษะการ
ทำงานของครูและบุคลากร 

     

40,000 
1.1 ค่าเดินทางและ
ค่าใช้จ่ายในการอบรมของ
ครูและบุคลากร 

- 25,000 - - - 

1.2 วัสดุและอุปกรณ์
ส่งเสริมการทำงานของครู
และบุคลากร 

- - 15,000 - - 

2 
 
 

กิจกรรมที่ 2 สนับสนุน 
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตาม
โครงการของกลุ่มบริหาร
ทุกกลุ่ม 

     

38,000 

2.1 วัสดุและอุปกรณ์
ส่งเสริมการทำงานของกลุ่ม
งานต่าง ๆ  

- - 18,000 - - 

2.2วัสดุและอุปกรณ์ 
พัฒนาปรับปรุงด้านอาคาร
สถานที่ ห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียน  

- - 20,000 - - 

รวมทั้งโครงการ  - 25,000 53,000 - - 78,000 
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61. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอ้ีสำหรับห้องเรียนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) 
สนองยุทธ์ศาสตร์แผนการศกึษาชาติ (2560-2579) ข้อที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของ 
                                                                   ระบบบริหารจัดการศึกษา  
สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ. ข้อที ่1 การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย  
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัย

ทุกรูปแบบ 
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ 2 เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัย 

                               นักเรียนด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ  
                               (MOE Safety Platform) 

สนองกลยุทธ์ สพม.สพ.  ข้อที ่1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย 
                                          จากภัยทุกรูปแบบ 
สนองมาตรฐานของ สมศ.  ข้อที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที ่1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย 
                                          จากภัยทุกรูปแบบ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายมนัส อ่อนสำลี  
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

      ใหม่  ( ) เพื่อส่งเสริม ( ) เพ่ือพัฒนา  (  ) เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566 
ปีการศึกษาดำเนินการ      รวมทั้งสิ้นจำนวน 32,800 บาท(สามหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)    
………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักเทคโนโลยีเพื่อการ
เร ียนการสอน ดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเร ียนร ู ้ด ้วยเทคโนโลยีด ิจ ิทัล  
ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยพัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนรู ้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) สำหรับผู ้บริหารโรงเรียน ครู 
ศ ึกษาน ิ เทศก ์ รวมทั ้ งพ ัฒนา ส ่งเสร ิมห ้องเร ียนการจ ัดการเร ียนร ู ้ด ้วยเทคโนโลย ีด ิจ ิทัล  
(I-Classroom) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับห้องเรียนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
(I-Classroom) ระด ับช ั ้ นม ั ธยมศ ึกษาป ีท ี ่  1  จ ึ งม ี ความจำ เป ็นต ้องจ ัดซ ื ้ อ โต ๊ ะ  เก ้ า อ้ี   
เพ่ืออำนวยความสะดวกในการทำงานและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ครูและนักเรียน 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ สำหรับใช้ในการทำงานและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรยีน
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) 
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2.2 เพื่อให้ห้องเรียนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) มีสภาพแวดล้อมใน
การจัดการเรียนการสอนเหมาะสม 
3. เป้าหมาย  

3.1  ด้านปริมาณ  
  - มีโต๊ะเก้าอ้ี สำหรับใช้ในการทำงานและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) อย่างเพียงพอ 

3.2 ด้านคุณภาพ 
- คณะครูและนักเร ียน มีห้องเร ียนการจัดการเร ียนร ู ้ด ้วยเทคโนโลยีด ิจ ิทัล  

(I-Classroom) ที่พร้อมใช้จัดการเรียนการสอน 

4. วิธีการดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
จัดซื้อโต๊ะเก้าอ้ี 

1.ขั้นวางแผนงาน(Plan) 
   1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
   1.2 ประชุมเพ่ือวางแผน
ดำเนินงาน 
   1.3 วิเคราะห์ปัญหาที่
ผ่านมาหาแนวทางแก้ไข 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
   2.2 ปฏิบัติตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 
3. ขั้นตรวจสอบ(Check) 
   3.1 แบบสำรวจความพึ่ง
พอใจผู้ร่วมโครงการ 
   3.2 รายงานสรุปกิจกรรม 
   3.3 ประชุมสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
(Action) 
     นำผลการประเมินมา
ปรับปรุงในการพัฒนาครั้ง
ต่อไป 

พฤษภาคม
2565 

 
 
 
 
 

สิงหาคม 
2565  

 
 

กันยายน
2565 

 
 
 
 

กันยายน
2565 

- 
 
 
 
 
 
 

32,800 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

นายมนัส อ่อนสำลี 
 
 
 
 
 
 
นายชัยวัฒน์ ภูผา 
 
 
 
นายมนัส อ่อนสำลี 
 
 
 
 
 
นายมนัส อ่อนสำลี 
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5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566 

6. งบประมาณ จำนวน 32,800 บาท (สามหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว         จำนวน       0.00 บาท 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         จำนวน       0.00 บาท 
 งบอ่ืนๆ เงินรายได้สถานศึกษา  

- ประเภทเงินบริจาค (ระบุวัตถุประสงค์ไม่ชัดแจ้ง)   จำนวน  32,800 บาท 

7. สถานที่ดำเนินโครงการ  โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายมนัส  อ่อนสำลี 

9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

10. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
ห้องเรียนการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
(I-Classroom)  
มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
และเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  

1. แบบประเมินโครงการ 
2. แบบประเมินความ 
พึงพอใจ  
3. รายงานผลการดำเนิน 
โครงการ 

นักเรียนและคณะครู มีโต๊ะเก้าอ้ี
สำหรับใช้ในการทำงานและจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ 

11.  ผลการที่คาดว่าจะได้รับ 
ห้องเรียนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) มีโต๊ะเก้าอ้ี เพ่ืออำนวย

ความสะดวกให้แก่ครูและนักเรียนในการทำงานและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 

  ลงชื่อ                   ผู้เสนอโครงการ  
                              (นายมนัส  อ่อนสำลี) 
                                               ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
 

ลงชื่อ                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 

                           ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 
                                        ลงชื่อ            ผู้ตรวจสอบโครงการ 

(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน  
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ลงชื่อ            ผู้กลั่นกรองโครงการ 

                                                  (นางสาวฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 
                                                 รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 

ลงชื่อ                    ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอ้ีสำหรับห้องเรียนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว         จำนวน       0.00 บาท 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         จำนวน       0.00 บาท 
 งบอ่ืนๆ เงินรายได้สถานศึกษา  

     - ประเภทเงินบริจาค (ระบุวัตถุประสงค์ไม่ชัดแจ้ง)   จำนวน  32,800 บาท 
รวมทั้งสิ้น  จำนวน 32,800 บาท (สามหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

 
รายละเอียดการใช้จ่าย ทุกรายการถัวจ่าย  

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ (บาท)  
รวม 

(บาท) ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ ค่า

สาธาร
ณูปโภค 

ค่าครุภัณฑ์ 

1 กิจกรรมที่ 1 
จัดซื้อโต๊ะเก้าอ้ี 

      
 

- โต๊ะพับอเนกประสงค์  
ขนาด 150x75x45 
ซม. (สีขาว) จำนวน 
20 ตัว ตัวละ 1,200 
บาท 

-  - - - 24,000 24,000 

- เก้าอ้ีพลาสติกมีพนัก
พิง แบบหนา ขนาด 
48 x 51 x 81 ซม. 
จำนวน 40 ตัว ตัวละ 
220 บาท 

- - - - 8,800 8,800 

รวมทั้งโครงการ  -  - - - 32,800 32,800 
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62. โครงการพัฒนาสำนักงานฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
สนองยุทธ์ศาสตร์แผนการศกึษาชาติ (2560-2579) ข้อที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ.   ข้อที ่6 การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจทิัล 
สนองกลยุทธ์ สพฐ      กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองจุดเน้น สพฐ.      จุดเน้นที่ 9  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยการกระจาย
อำนาจและใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block 
Grant) ตามหลักธรรมาภิบาลให้กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม สพ      กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 นองมาตรฐานของ สมศ      มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 7  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายชัยวฒน์  ภูผา    
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

      ใหม่  () เพ่ือส่งเสริม () เพ่ือพัฒนา  ()เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     (ระหว่าง 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2565- เดือน 31 มีนาคม พ.ศ. 2566) 
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน 15,000.- บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

กลุ่มงานงบประมาณเป็นหน่วยสนับสนุนที่สำคัญที่จะช่วยให้ภารกิจหลักของโรงเรียนบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์  ตลอดจนการบริหารจัดการงบประมาณซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นั้น  จะเป็นเครื่องมือในการช่วยขับเคลื่อนให้งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  สามารถ
ดำเนินไปด้วยความถูกต้อง  เรียบร้อย  รวดเร็ว  เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  อันจะส่งผลให้
มาตรฐานด้านผู้เรียน  ครู  ผู้บริหาร  และการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้  ไปตามมาตรฐานการจัด
การศึกษา  ดังนั้น การบริหารจัดการระบบการบริหารจัดการเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนา
ปรับปรุงและส่งเสริมให้มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการทำงานแกบุคคลากรของฝ่ายบริหารงาน
งบประมาณ เพื่อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการโปร่งใส และสามารถ  
ตรวจสอบได้ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสำนักงานฝ่ายบริหารงาน
งบประมาณข้ึน     
๒. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารจัดการและปรับปรุงห้องสำนักงานฝ่ายบริหารงาน
งบประมาณ 

2.2 เพ่ือให้บุคลากรของฝ่ายบริหารงานงบประมาณมีอุปกรณ์พร้อมสำหรับการทำงาน 
๒.๓ เพื่อสร้างรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ใน

ฐานะส่วนราชการ 
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๒.๔ เพ่ือสร้างรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฏระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ในฐานะส่วนราชการ 
๓. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 
1. พัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมให้มีเครื ่องมืออำนวยความสะดวกในทำงานแก

บุคคลากรของฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
  2. สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญที่จะช่วยให้ภารกิจของโรงเรียนบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์  ตลอดจนการบริหารจัดการงบประมาณซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นั้น 
  ๓. บุคลากรกลุ ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนบ่อกรุว ิทยา ผู ้ปฏิบัติงาน ด้าน
งบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ มีความรู้ความสามารถ มีแนวทางการปฏิบัติที่ถูต้องและมีทักษะ
ในการทำงาน 
 3.2 ด้านคุณภาพ 

๑.กลุ่มบริหารงานงบประมาณบริหารจัดการงบประมาณซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญได้อย่าง
มีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการโปร่งใส และ
สามารถ  ตรวจสอบได้ เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๒. บุคลากรกลุ ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนบ่อกรุว ิทยา ผู ้ปฏิบัติงาน ด้าน
งบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ นำความรู ้ที ่ได้รับไปปฏิบัติและพัฒนางาน ด้าน
งบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
๔. วิธีการดำเนินโครงการ 
 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ   ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
พัฒนาสำนักงาน 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    ประชุมวางแผน การพัฒนาของกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณพร้อมเสนอ
ความต้องการของแต่ละงาน 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 ทำบันทึกขออนุญาตจัดกิจกรรม
และเบิกจ่ายงบประมาณ 
2.2 ดำเนินการพัฒนาสำนักงานฝ่าย
บริหารงานงบประมาณในทั้งในด้าน
ปรับปรุงสำนักงานให้อำนวยความ
สะดวกขอผู้ใช้บริการและอำนวยความ

1 มี.ค. 65 
-30 มี.ค. 
6๕ 
  
1 ธ.ค.65 -
3๑ มี.ค. 
66 
 
 
 
 
 

9,000 นายชัยวัฒน ์

ภูผา 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ   ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

สะดวกในการทำงานของบุคลากรของ
ฝ่ายงบประมาณ 
2.3 จัดเตรียมอุปกรณ์สำนักงานเพื่อให้
พร้อมสำหรับการดำเนินงานของฝ่าย
บริหารงานงบประมาณ 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรใน
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและ
บุคลากรในโรงเรียน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
นำผลการประเมินมาปรับปรุง เพื่อ
พัฒนาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
31 เม.ย. 
65 -  
3๑ มี.ค. 
66 
 
3๑ มี.ค. 
66 

กิจกรรมที่ ๒  

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
บุคลากรกลุ่ม
บริหาร
งบประมาณ 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    ประชุมวางแผนร่วมกับฝ่ายบริหาร
ของโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 ทำบันทึกขออนุญาตเข้าร่วมอบรม 
2.2 ดำเนินการประสานงานติดต่อ
หน่วยงานผู้จัดอบรม 
2.3 เข้าร่วมอบรม 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    ประเมินความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมอบรม  
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   นำผลการประเมินมาปรับปรุง เพื่อ
พัฒนาต่อไป   
 

1 มี.ค. 65 
-30มี.ค.6๕ 
 
1 ธ.ค. 65 
- 3๑ มี.ค. 
66 
 
 
 
31 เม.ย. 
65-3๑ 
มี.ค. 66 
 
3๑ มี.ค. 
66 

6,000 นายชัยวัฒน์  
ภูผา 

 
5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ  1ธันวาคม พ.ศ. 2565- เดือน 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

6. งบประมาณ 15,000.- บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน 15,000.- บาท 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จำนวน ...................... บาท 
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) จำนวน ...................... บาท 
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7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายชัยวัฒน์  ภูผา  

9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  

9.1 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ. 

10. วิธีการวัดและประเมินผล  
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
๑.สำนักงานกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณมีความพร้อมทั้ง
ด้านวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
และและสถานที่ในการทำงาน
พร้อมอำนวยความสะดวกกับ
บุคลากรของฝ่ายบริหารงาน
งบประมาณและผู้มาใช่บริการ 
2.บุคลากรกลุ่มบริหาร
งบประมาณของโรงเรียนบ่อ
กรุวิทยาเข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจและมี
ทักษะด้านงบประมาณ 
การเงิน บัญชี และพัสดุ 
 

1. แบบประเมินความ 
พึงพอใจต่อฝ่ายบริหารงาน
งบประมาณ 
  
 

-บุคลากรฝ่ายบริหารงาน
งบประมาณมีความพอใจ ร้อย
ละ 80 
-คณะครู นักเรียน และ
ผู้ใช้บริการมีความความพึง
พอใจในการบริหารจัดการ
อำนวยความสะดวกในการ
ดำเนินงาน ร้อยละ 80 
2.ผู้เรียน ครู บุคลากร มีความ
พึงพอใจร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
 

 
11. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

11.1 บุคลากรของกลุ่มบริหารงานงบประมาณมีเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกในการ
ทำงานและมีสำนักการที่เอ้ืออำนวยในการทำงานและเก็บเอกสารสำคัญ 

11.2 กลุ่มบริหารงานงบประมาณบริหารจัดการงบประมาณซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญได้อย่างมี
ประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการโปร่งใส และสามารถ  
ตรวจสอบได้ 

๑๑.๒ บุคลากรของกลุ่มบริหารงานงบประมาณเข้าใจวิธีปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงาน ด้าน
งบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ และปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบฯ 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
          12.1.๑ งบประมาณที่ตั้งไว้อาจไม่ค่อยเพียงพอ 
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    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
          12.2.1 ดำเนินการตามแผนโครงการที่วางใว้โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและให้เกิด
ประโยชน์สูงที่สุดและขอสนับสนุนจากแหล่งเงินงบประมาณอ่ืน 
 

 
    ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

       (นายชัยวัฒน์  ภผูา) 
 
 
ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายชัยวัฒน์  ภูผา) 

                                                ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 

                                         ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน  
 
 

ลงชื่อ            ผู้กลั่นกรองโครงการ 
                                                  (นางสาวฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 
                                                 รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 

ลงชื่อ                    ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 

โครงการพัฒนาสำนักงานฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน 15,000.- บาท    
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จำนวน ................. บาท    
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................)  จำนวน ………..…… บาท    

รวมทั้งสิ้น จำนวน .................... บาท   (...............................................) 
 
รายละเอียดการใช้จ่าย ทุกรายการถัวจ่าย  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ (บาท)  
รวม 

(บาท) ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่าสาธาร 
ณูปโภค 

ค่าครุภัณฑ์ 

 กิจกรรมที่ 1 

พัฒนาสำนักงาน 

        
 

๙,๐๐๐ 

1 ค่าวัสด ุ   ๔,๐๐๐    

๒ ค่าครุภณัฑ ์     ๕,๐๐๐  
 กิจกรรมที่ 2 

เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

     ๖,๐๐๐ 

๑  ค่าลงทะเบียนการ
อบรม 

 ๔,๐๐๐     

๒ ค่าอาหารและค่าที่พัก  ๒,๐๐๐     

รวมท้ังโครงการ (บาท)  ๖,๐๐๐ ๔,๐๐๐  ๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 
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63. โครงการสาธารณูปโภค 
สนองยุทธ์ศาสตร์แผนการศกึษาชาติ (2560-2579) ข้อที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ.   ข้อที ่6 การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจทิัล 
สนองกลยุทธ์ สพฐ      กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองจุดเน้น สพฐ.      จุดเน้นที่ 9  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยการกระจาย
อำนาจและใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block 
Grant) ตามหลักธรรมาภิบาลให้กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม สพ      กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 นองมาตรฐานของ สมศ     มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 7  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสมหมาย  ศรีสุข      
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

      ใหม่  (  ) เพ่ือส่งเสริม (  ) เพ่ือพัฒนา  (   )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     (ระหว่าง 1 เมษายน พ.ศ. 2565- เดือน 31 มีนาคม พ.ศ. 2566) 
ปีการศึกษาดำเนินการ     จำนวน 531,310 บาท  (หา้แสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) 
………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลบ่อกรุ เปิดทำการเรียนการสอน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 งานสาธารณูปโภค ถือเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งที่โรงเรียน จะต้องมี
การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้กระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนประสบผลสำเร็จ  
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการมีคุณภาพ และผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียน ดีขึ ้น ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการสาธารณูปโภค เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำประปา ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าต่ออายุเว็ปไซต์ และค่าอากร
แสตมป์ของโรงเรียน และ โรงเรียน เป็นสถานที่สาธารณะ และมีระบบสาธารณูปโภคไว้ให้บริการกับ
นักเรียนและประชาชนทั่วไป จึงต้องมี ค่าใช้จ่ายในการจัดการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้
บริการ เป็นอีกงานที่อยู่ในระบบการบริหารสถานศึกษา ในการอำนวยความสะดวกให้กับคณะ ครู 
บุคลากร และนักเรียน ในการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนที่ดีและ 
มีคุณภาพต่อไป โรงเรียนบ่อกรุวิทยา จึงได้จัดทำโครงการค่าสาธารณูปโภค ขึ้น เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอน  
๒. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคบริการในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานต่าง ๆ      
      ภายในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.2 เพ่ือให้โรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคได้อย่าง   
     เพียงพอ 
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๓. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

1. จ่ายค่าไฟฟ้าของโรงเรียนได้ร้อยละ 100 
2. จ่ายค่าโทรศัพท์ของโรงเรียนได้ร้อยละ 100 
3. จ่ายค่าน้ำประปาของโรงเรียนได้ร้อยละ 100 
4. จ่ายค่าส่งไปรษณีย์ของโรงเรียนได้ร้อยละ 100 
5.จ่ายค่าเช่าเว็บไซต์ของโรงเรียนได้ร้อยละ 100 

3.2 ด้านคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอสำหรับการจ่ายค่าสาธารณูปโภค  
2. คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการให้บริการ                         
    เกี่ยวกับระบบ สาธารณูปโภค  
3. บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนตระหนักถึงความประหยัดในการใช้ 
    สาธารณูปโภค 

๔. วิธีการดำเนินโครงการ 
 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ   ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ค่า
สาธารณูปโภค 
  - ค่าไฟฟ้า 
  - ค่าโทรศัพท์ 
  - ค่าน้ำประปา 
  - ค่าอินเตอร์เน็ต 
  - ค่าไปรษณีย์ 
  - ค่าเช่าเว็บไซต์ 
 

1. ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
    รวบรวมข้อมูลค่าสาธารณูปโภค 
เสนออนุมัติโครงการ 
 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
      จ่ายค่าสาธารณูปโภค ตาม
รายการแต่ละเดือน  
 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    จัดเก็บ รวบรวมเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    รายงานการผลการจ่ายเงิน 

1 มี.ค. 
65 -30 
มี.ค..6๕ 

  
1 เม.ย. 
65-3๑ 
มี.ค. 66 
 
31 เม.ย. 
65-3๑ 
มี.ค. 66 
(ทุกสิ้น
เดือนหรือ
เมื่อได้รับ
ใบแจ้งหนี้) 

 
3๑ มี.ค. 
66 

531,310.- นาง
สมหมาย    
ศรึสุข  
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5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ  1 เมษายน พ.ศ. 2565- เดือน 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

6. งบประมาณ 531,310 บาท  (ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) 

 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน 531,310  บาท 
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จำนวน ...................... บาท 
 งบอ่ืน ๆ (ระบุ...........................) จำนวน ...................... บาท 
 

7. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสมหมาย  ศรีสุข   

9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
9.1 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ. 

10. วิธีการวัดและประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ เป้าหมายความสำเร็จ 
- จ่ายค่าไฟฟ้าของโรงเรียนได้
ร้อยละ 100 
- จ่ายค่าโทรศัพท์ของโรงเรียน
ได้ร้อยละ 100 
- จ่ายค่าน้ำประปาของ
โรงเรียนได้ร้อยละ 100 
- จ่ายค่าส่งไปรษณีย์ของ
โรงเรียนได้ร้อยละ 100 
- จ่ายค่าเช่าเว็บไซต์ของ
โรงเรียนได้ร้อยละ 100 
2.ความพึงพอใจ 
 

๑. เอกสารการเบิกจ่ายค่า
สาธารณูปโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. แบบประเมินความ 
พึงพอใจต่อการบริหาร 
จัดการศึกษา 

๑. จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ผู้เรียน ครู บุคลากร มีความ
พึงพอใจร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนจัดสรรงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคได้อย่างเพียงพอ 
2. โรงเรียนบริการระบบสาธารณูปโภคท่ีดีให้กับคณะครู บุคลากร นักเรียน ภายใน       
    โรงเรียนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    12.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
          1. การชำรุดของอุปกรณ์ประปาทำให้เกิดค่าบริการที่เกินการประมาณการ 
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  2. การไม่ปิดน้ำ-ปิดไฟหลังเลิกใช้ 
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
          1. จัดทำตารางการตรวจสอบอุปกรณ์อยู่เป็นประจำและประชาสัมพันธ์ให้  
                         ทุกคนร่วมสังเกตตุรวจตรา 
          2. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์และปลูกฝังการช่วยกันประหยัดทรัพยากร 

 
 

    ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสมหมาย  ศรีสุข) 
 
 
 
ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายชัยวัฒน์  ภูผา) 

                                                ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 

                                         ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ 
(นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผน  
 
 

ลงชื่อ            ผู้กลั่นกรองโครงการ 
                                                  (นางสาวฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 
                                                 รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 

ลงชื่อ                    ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 
                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการค่าสาธารณูปโภค 
กลุ่มบริหารงบประมาณ  

 
 งบอุดหนุนทั่วไปรายหัว  จำนวน 531,310.- บาท   
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จำนวน ................. บาท    
 งบอ่ืนๆ (ระบุ .....................)  จำนวน ………..…… บาท    

รวมทั้งสิ้น จำนวน .................... บาท   (...............................................) 

รายละเอียดการใช้จ่าย ทุกรายการถัวจ่าย  

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ (บาท)  
รวม 

(บาท) 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่าสาธาร 
ณูปโภค 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 

 กิจกรรมที่ 1 
ค่าสาธารณูปโภค 

   531,310  
 
 
 

531,310 

1 ค่าไฟฟ้า - - - 400,000 - 400,000 
2 ค่าโทรศัพท์ - - - 36,000 - 36,000 

3 ค่าน้ำประปา - - - 50,000 - 50,000 
4 ค่าอินเตอร์เน็ต - - - 42,000 - 42,000 
5 ค่าไปรษณีย์ - - -  -  
6 ค่าเช่าเว็บไซต์ - - - 3,310 - 3,310 
รวมทั้งโครงการ (บาท) -  - 531,310 - 531,310 
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64. โครงการจัดทำแผนปฏบิัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 และแผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปี 
2565-2567 
สนองยุทธ์ศาสตร์แผนการศกึษาชาติ (2560-2579) ข้อที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค  
และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
สนองนโยบายและจุดเน้น ศธ. ข้อที ่3  
สนองกลยุทธ์ สพฐ   ข้อที่ 2-4 
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ 6 และ 9 
สนองกลยุทธ์ สพม สพ  ข้อที ่3    
สนองมาตรฐานของ สมศ  ข้อที ่1 และ 2 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที ่2 ข้อที่ 1-4   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ     
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    ต่อเนื่อง จากแผนงาน/ โครงการ........................................ 

      ใหม่  ()เพ่ือส่งเสริม ( )เพ่ือพัฒนา  (    )เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     20 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ. 2565 
งบประมาณดำเนินการ     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
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ของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 และแผนพัฒนาคุณภาพประจำปี 
2565-2567 จำเป็นอย่างยิ ่งที ่จะต้องดำเนินการอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ชัดเจน 
เหมาะสม และถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งจะนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ต่อไป  

2. วัตถุประสงค์   

เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 และแผนพัฒนาคุณภาพประจำปี 2565-2567  
สามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน/พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ่อกรุวิทยาให้มี
ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น  

3. เป้าหมายในการดำเนินงาน 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

- มีความพึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ 80 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
                 - ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้น   

- ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

4. วิธีการดำเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
จัดทำแผนปฏิบัติ
การ ประจำปี
การศึกษา 2565 
และแผนพัฒนา
คุณภาพ ประจำปี 
2565-2567 
 

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 

20 มีนาคม 
– 1 เมษายน 
พ.ศ. 2565 

 

นางสาว
เบ็ญจมาศ 
รุ่งโรจน์ธีระ 

5. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 20 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ. 2565 

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

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ 

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. 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 
          ในระหว่างการดำเนินการในปีการศึกษา 2564 อาจมีโครงการที่ต้องทำเพ่ิมเติม  
    12.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
          ให้สามารถเขียนแทรกโครงการเพิ่มเติมได้เลย แต่ให้ดูแหล่งเงินปีการศึกษา  
 
   
    ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

    (นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ) 
        ครู วิทยฐานะชำนาญการ 

 
 
ลงชื่อ             ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายชัยวัฒน ์ภูผา) 
     หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
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ลงชื่อ                 ผู้ตรวจโครงการ 
       (นางสาวเบ็ญจมาศ  รุ่งโรจน์ธีระ) 
           หวัหน้างานนโยบายและแผน  
 
 
 
ลงชื่อ      ผู้กลั่นกรองโครงการ 

                                                        (นางสาวฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร) 
                                                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 

 
 
 

ลงชื่อ                     ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา  
 

ผู้จัดทำ 
 
1. ที่ปรึกษา 
 นายวรรณดน  สุขาทิพยพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 
2. ผู้สนับสนุนข้อมูล 
 2.1. หวัหน้าฝ่ายบริหารงาน โรงเรียนบ่อกรุวิทยาทุกท่าน 
 2.2. คณะครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยาทุกท่าน 
 
3. ผู้จัดทำ 
 3.1. นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ หัวหน้างานนโยบายและแผน 
 3.2. นางสาวอารีรัตน ์ รอดมาดี  ผู้ช่วยงานนโยบายและแผน 
 3.3. นางสาววรรัตน ์ ภูผา  ผู้ช่วยงานนโยบายและแผน 



แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2565

งานนโยบายและแผน


