
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ความเห็นของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เรียน ผู)อำนวยการโรงเรียนบ)านสวนวิทยาคม 

ข)าพเจ)านายปริญญา   จันทร=โพยม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ)าน
สวนวิทยาคม ได)พิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปMการศึกษา 2565  เพื ่อใช)เปTนแนวทางการบริหาร
งบประมาณของโรงเรียนบ)านสวนวิทยาคมแล)ว มีความเห็นดังนี้ เห็นชอบให)ใช)แผนปฏิบัติการประจำปM
การศึกษา 2565  เห็นวXากิจกรรมตXางๆ ท่ีจัดทำข้ึนล)วนเปTนประโยชน=แกXนักเรียนและโรงเรียนเปTนอยXางมาก 
คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื ้นฐานโรงเรียนบ)านสวนวิทยาคม จึงขอขอบคุณคณะทำงานผู)จัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปMการศึกษา 2565 ของโรงเรียนบ)านสวนวิทยาคมทุกทXาน                  
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 (นายปริญญา   จันทร=โพยม ) 

  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   โรงเรียนบ)านสวนวิทยาคม 
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คำนำ 
โรงเรียนบ)านสวนวิทยาคมเปTนโรงเรียนขนาดเล็กที ่มีภารกิจในการพัฒนานักเรียนระดับ 

มัธยมศึกษาให)มีความสามารถ และคุณลักษณะที่สังคมต)องการ ในการปฏิบัติภารกิจดังกลXาวให)บรรลุผล
จำเปTนต)องนำ ระบบการบริหารจัดการเข)ามาใช)ในการบริหารงานต)านตXาง ๆ เพื่อให)เกิดการทำงานที่เปTน
ระบบ มีการวางแผนการ ทำงานและกำหนดทิศทางการทำงานที่ชัดเจน โรงเรียนบ)านสวนวิทยาคมจึงได)
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปM การศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อใช)เปTนคูXมือสำหรับการดำเนินงานของโรงเรียน  
เพื่ออำนวยประโยชน=ตXอการบริหารจัดการ ภารกิจของโรงเรียน โดยในแผนปฏิบัติการฉบับนี้ จะบอกถึง
ข)อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ทิศทางการพัฒนา รายละเอียดการใช)งบประมาณ การกำกับติดตามประเมินผล
และรายงาน 

เอกสารแผนปฏิบัติการฉบับนี้จึงถือเปTนเอกสารสำคัญฉบับหนึ่งที่จะนำไปเปTนคูXมือสำหรับ                      
การบริหารงานของกลุXมงาน และกลุXมสาระการเรียนรู)ตXาง ๆ ให)ไปบรรลุจุดหมายของการจัดการศึกษา
ตXอไป 
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ข"อมูลโรงเรียนบ"านสวนวิทยาคม 
ป_ท่ีกYอต้ัง  :    22  มีนาคม  2520 
สถานท่ีต้ัง  :    85  หมูX 2   ตำบลบ)านสวน  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย 
พ้ืนท่ี   :    38 ไรX  1 งาน  89 ตารางวา 
อาณาเขต  :    ทิศเหนือ ติดกับ อ.ศรีสำโรง 
        ทิศใต)  ติดกับ   ตำบลบ)านหลุม 
    ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 
    ทิศตะวันตก ติดกับ  ต.ตาลเต้ีย อ.เมือง จ.สุโขทัย    
ขนาดโรงเรียน  :    โรงเรียนมัธยมประจำตำบลขนาดเล็ก 
ช้ันท่ีเปcดสอน  :    ระดับมัธยมศึกษาตอนต)น 
   : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สังกัด   :    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
โทรศัพท2  :    0-5569-9403  โทรสาร 0-5569-9403 
website  :  www.bswst.ac.th 
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แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงเรียน 
บ"านสวนวิทยาคม  
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อาณาเขตตำบล :  ทิศเหนือ  ติดกับ   อ.ศรีสำโรง  จ.สุโขทัย 

            ทิศใต#  ติดกับ ต.บ#านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย 

            ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 

            ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ตาลเต้ีย อ.เมือง จ.สุโขทัย  
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ประวัติโรงเรียน 

   
โรงเรียนบ)านสวนวิทยาคม ตั้งอยูXเลขที่ 85 หมูX 2 ตำบลบ)านสวน อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย 

ประกาศตั้งเมื่อวันที่  22 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2520 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการโดยมีนาย
สมศักด์ิ เลาหภักดี  ซ่ึงดำรงตำแหนXงศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได)กXอต้ังคณะกรรมการ โดยมีพระครูวิมลกิจ
โกศล เปTนประธาน นายโนรี เรืองโต เปTนเลขานุการ พร)อมด)วยคณะกรรมการอีกหลายทXาน  จัดหาเงินได)
จำนวน 250,000 บาท ซื้อที่ดินจำนวน 38 ไรX  1 งาน  89  ตารางวาได)กXอสร)างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด 
3 ห)องเรียน จำนวน 1 หลัง  ทำพิธีเปrดอาคารเรียน เมื่อวันท่ี  4  เดือนมิถุนายน  พุทธศักราช 2520 โดยมี
นายอัมพร  จันทร=วิจิตร  รองนายกรัฐมนตรี เปTนประธาน  เปrดสอนปMแรก ในปMการศึกษา 2520    
มีนักเรียน  2  ห)องเรียน  จำนวน  76  คน  เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปMที่ 1  มีครูจำนวนทั้งสิ้น 4 คน  
มีนายนริศ  วงศ=โชติรัตน=  ตำแหนXงอาจารย= 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาการตำแหนXงครูใหญX และครู
บรรจุใหมXจำนวน 3 คน 
 

ทำเนียบผู"บริหาร 
 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล ปM พ.ศ. ระยะเวลา ( ปM ) 
1 นายนริศ  วงศ=โชติรัตน= 2520 - 2528 8 ปM 
2 นายละออง  โขนงนุช 2528 - 2534 6 ปM 
3 นายเย่ียม  อ่ำทอง 2534 - 2543 9 ปM 
4 นายสมบัติ  ตันเจริญ 2543 - 2544 1 ปM 
5 นายอนุสนธ์ิ  ต)นประสงค= 2544 - 2548 4 ปM 
6 นายนรัตน=  พXวงสุวรรณ 2548 - 2549 1 ปM 
7 นายมานพ  บัวทอง 2549 - 2552 3 ปM 
8 นายภาณุพงศ=  ธนูสาร 2553 - 2559 6 ปM 
9 ดร.ศราวุธ  คำแก)ว 2559 – 2563 5 ปM 
10 ดร.เกียรติชัย  สังข=จันทร= 2563 - ปÅจจุบัน 2 ปM 
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ตราประจำโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประกอบดAวยอักษรยCอ บ.ส.ว. อยูCใตAพระเกี้ยวมีรัศม ี
ดAานลCางมีคำวCา โรงเรียนบAานสวนวิทยาคม 

 
 

  
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน 

 
 

สมเด็จพระพุทธรัตนสิทธิมุนีอัครมิ่งมหามงคล 
 
 

   

สีประจำโรงเรียน 
 

     
น้ำเงิน-ทอง 

น้ำเงิน หมายถึงความแข็งแกร5งพร7อมที่จะออกสู5โลกภายนอกเปDนพลเมืองดีของบ7านเมือง 
ทอง หมายถึงความเจริญรุ5งเรืองทางการศึกษา 
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อักษรย7อโรงเรียน 
 
 

     
  บ.ส.ว. ( บAานสวนวิทยาคม ) 

 
 

 
 

คำขวัญโรงเรียน 
 

 
เรียนเดCน  เลCนกีฬาดี  มีวินัย  รับใชAสังคม 

 
 
 
 

ปรัชญาโรงเรียน 
    

 
รับผิดชอบตCอหนAาที่  มีความมานะบากบั่น  ยึดมั่นในคุณธรรม 

 
 
 

คติพจนF 
    
 

 
“ สุวิชาโน ภวํโหติ ”  แปลวCา “ ผูAรูAดี ยCอมเปZนผูAเจริญ ” 
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ข"อมูลโครงสร"างองค1กร 
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โครงสร&างการบริหารงานโรงเรียนบ&านสวนวิทยาคม  (Organization Chart) 
 

  

     
 
 
         
      
              
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø การพัฒนาหรือการดำเนินการ

เก่ียวกับการให6ความเห็นการพัฒนา

สาระหลักสูตรท6องถ่ิน 

Ø วางแผนงานด6านวิชาการ 

Ø การจัดการเรียนการสอนใน

สถานศึกษา 

Ø การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

Ø การพัฒนากระบวนการเรียนรู6Ø 

การวัดผล การประเมินผล และการ

ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

Ø การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในสถานศึกษา 

 

Ø การวางแผนอัตรากำลัง 

Ø การจัดสรรอัตรากำลังข6าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

Ø การสรรหาและบรรจุแตOงต้ัง 

Ø การเปล่ียนแปลงตำแหนOงให6สูงข้ึน 

การย6ายข6าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

Ø การดำเนินการเก่ียวกับการเล่ือน

ข้ันเงินเดือน 

Ø การลาทุกประเภท 

Ø การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

งานบรหิารงบประมาณ งานบรหิารบุคคล งานบรหิารทั 2วไป งานบรหิารวชิาการ 

ผูอํ้านวยการสถานศกึษา 
นายเกยีรตชิยั สงัขจ์นัทร ์ผูป้กครองนักเรยีน คณะกรรมการสถานศกึษา 

Ø การจัดทำแผนงบประมาณและคำ

ขอต้ังงบประมาณเพ่ือเสนอตOอ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 

Ø เลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แล6วแตOกรณี 

Ø การจัดทำแผนปฏิบัติการใช6

จOายเงิน ตามท่ีได6รับจัดสรร

งบประมาณจากสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

โดยตรง 

Øการอนุมัติการใช6จOายงบประมาณท่ี

ได6รับจัดสรร 

Ø ชOวยผู6บริหารโรงเรียนบริหารงาน

กลุOมบริหารท่ัวไปให6เปUนไปตามวิสัยทัศนV 

พันธกิจ  และวัตถุประสงคVท่ีกำหนดไว6

ให6ถูกต6องเรียบร6อย มีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล 

Ø วางแผน/กำกับ/ดูแล/นิเทศ/ติดตาม 

และแก6ไขปXญหา พัฒนาคุณภาพงาน 

สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

กลุOมบริหารงานท่ัวไปในด6านทรัพยากร

การบริหาร และขวัญกำลังใจ 

Ø วินิจฉัย ส่ังการ ตามภาระงานท่ี

ได6รับมอบหมาย 
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Ø การพัฒนาและสOงเสริมให6มีแหลOง

เรียนรู6 

Ø การนิเทศการศึกษา 

Ø การแนะแนว 

Ø การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในและมาตรฐานการศึกษา 

Ø การสOงเสริมชุมชนให6มีความ

เข6มแข็งทางด6านวิชาการ 

Ø การประสานความรOวมมือในการ

พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ

องคVกรอ่ืน ๆ 

Ø การสOงเสริมและสนับสนุนงาน

วิชาการให6แกOบุคคล ครอบครัว 

องคVกร หนOวยงานและสถาน

ประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัด

การศึกษา 

Ø การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติ

เก่ียวกับงานด6านวิชาการของ

สถานศึกษา 

Ø การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน

เพ่ือใช6ในสถานศึกษา 

Ø การพัฒนาและใช9ส่ือเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา 

Ø การดำเนินการทางวินัยและการ

ลงโทษ 

Ø การส่ังพักราชการและการส่ังให6

ออกราชการไว6กOอนการรายงานการ

ดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

Ø การอุทธรณVและการร6องทุกขV 

Ø การออกจากราชการการจัดระบบ

และการจัดทำทะเบียนประวัติ 

Ø การจัดทำบัญชีรายช่ือและให6

ความเห็นเก่ียวกับการเสนอขอ

พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณV 

Ø การสOงเสริมการประเมินวิทยฐานะ

ข6าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

Ø การสOงเสริมและยกยOองเชิญชู

เกียรติ 

Ø การสOงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

Ø การสOงเสริมวินัย คุณธรรมและ

จริยธรรมสำหรับข6าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

 
 

Øการขอโอนและการขอเปล่ียนแปลง

งบ 

ØการรายงานผลการเบิกจOาย

งบประมาณ 

Øการตรวจสอบติดตามและรายงาน

การใช6งบประมาณ 

Øการตรวจสอบติดตามและรายงาน

การใช6ผลผลิตจากงบประมาณ 

Ø การระดมทรัพยากรและการลงทุน

เพ่ือการศึกษา 

Ø การบริหาร และการจัดการ

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

Ø การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีได6รับ

มอบหมายเก่ียวกับกองทุนเพ่ือ

การศึกษา 

Ø การวางแผนพัสดุ 

Ø การพัฒนาระบบข6อมูลและสาระ

สนเทศเพ่ือการจัดทำและจัดหาพัสดุ 

Ø การจัดหาพัสดุ 

Ø การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและ

จำหนOายพัสดุ 

Ø ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล

การดำเนินงานประจำป\การศึกษา 

Ø ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีได6รับมอบหมาย 

Ø การพัฒนาระบบและเครือขOายข6อมูล

สารสนเทศ 

Ø การประสานงานและพัฒนาเครือขOาย

การศึกษา 

Ø การวางแผนการบริหารงาน

การศึกษา 

Ø งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน 

Ø การจัดระบบการบริหารและพัฒนา

องคVกร 

Ø การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

Ø งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

Ø การทัศนศึกษา 

Ø การเสนอความเห็นเก่ียวกับเร่ืองการ

จัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 

Ø การประสานการจัดการศึกษาใน

ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
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Ø การรับนักเรียน Ø การริเร่ิมสOงเสริมการขอรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

Ø การพัฒนาข6าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

Ø การดำเนินงานธุรการ 

Ø งานสวัสดิการและขวัญกำลังใจ 

Ø งานงานรักษาความปลอดภัย    

Ø งานเวรประจำวัน   

Ø การกำหนดรูปแบบการรายงาน 

หรือลักษณะเฉพาะของครุภัณฑV หรือ

ส่ิงกOอสร6างท่ีใช6เงินงบประมาณ เพ่ือ

เสนอตOอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

หรือเลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แล6วแตOกรณี 

Ø การจัดหาผลประโยชนVจาก

ทรัพยVสิน 

Ø การเบิกเงินจากคลัง 

Ø การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การจOายเงิน 

Ø การนำเงินสOงคลัง 

Ø การจัดทำบัญชีการเงิน 

Ø การจัดทำรายงานทางการเงิน 

และงบการเงิน 

Ø การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพV

บัญชี ทะเบียนและรายงาน 

Ø การจัดระบบการควบคุมภายใน

หนOวยงาน 
 

Ø การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

Ø งานกิจการนักเรียน 

Ø การประชาสัมพันธVงานการศึกษา 

Ø การสOงเสริมสนับสนุนและประสาน

การจัดการศึกษาของบุคคลชุมชนองคVกร

หนOวยงานและสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัด

การศึกษา 

Ø งานประสานราชการกับสOวนภูมิภาค

และสOวนท6องถ่ิน 

Ø การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

Ø งานป̂องกันและปรับเปล่ียน

พฤติกรรมนักเรียน 

Ø ระบบดูแลชOวยเหลือนักเรียน 

Ø งานโสตทัศนูปกรณV 

Ø งานสาธารณูปโภค 

Ø งานโภชนาการ 

Ø งานอนามัย 
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ข#อมูลที่เกี่ยวข#องกับการพัฒนา
การศึกษา 
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ข"อมูลข"าราชการครู ในป0การศึกษา 2565 

ท่ี ช่ือ -  สกุล ตำแหน2ง/อันดับ 
วัน เดือน  ป;                   

รับราชการ 

วัน เดือน ป; 

ท่ีมา ร.ร.น้ี 

1 นายเกียรติชัย      สังขCจันทรC ผู9อำนวยการ 29 มิ.ย. 2541 29 ธ.ค. 2558 

2 นางสาวปนัดดา    ปานบุตร รองผู9อำนวยการ 17 เม.ย. 2556 28 มี.ค. 2565 

3 นายจิรภัทร         ณีศะนันทC ครู ชำนาญการพิเศษ 15 ส.ค. 2529 6  มิ.ย. 2538 

4 นายชยาพล         แปWนจันทรC ครู ชำนาญการพิเศษ 23 มิ.ย. 2530 30 ก.ย. 2538 

5 นายพิษณุ           สิงหCโสด ครู ชำนาญการ 27 ส.ค. 2533 1  ก.ค. 2537 

6 นายประสพ         กระพันเขียว ครู ชำนาญการพิเศษ 14 ม.ค. 2534 15 พ.ย. 2537 

7 นางสาวบุญมา      ไทยร่ี ครู ชำนาญการพิเศษ 26 ก.ย.2539 10 มิ.ย. 2553 

8 นางสาวอุ\นเรือน    ชูย้ิม ครู ชำนาญการพิเศษ 29 มิ.ย. 2541 2 ก.พ.  2552 

9 นางเรณู              บุญอินทรC ครู ชำนาญการ 24 พ.ค. 2554 24 พ.ค. 2554 

10 นางปรางทิพยC   เต็มสวัสด์ิ ครู ชำนาญการ 7 มิ.ย. 2556 7 มิ.ย. 2556 

11 นางสาวศุภร     ทาต\อย ครู ชำนาญการ 1 ส.ค. 2557 11 เม.ย. 2562 

12 นายกรกช   อ่ำทิม ครู ชำนาญการ 8 พ.ย. 2553 17 มี.ค. 2564 

13 นางสาวชมพูนุท    เรือนเครือ ครู 25 ต.ค. 2559 25 ต.ค. 2559 

14 นางสาวสุรียCพรรณ   นาคกุล ครู 1 ต.ค. 2561 1 ต.ค. 2561 

15 นางสาวมยุรฉัตร    ขวัญแย9ม ครู 1 ต.ค. 2561 1 ต.ค. 2561 

16 นายอธิราช    จันแสนตอ ครู 13 ธ.ค. 2561 13 ธ.ค. 2561 

17 นางสาวปbยะชาติ    ปcdนหุ\น ครู 13 ธ.ค. 2561 13 ธ.ค. 2561 

18 นายวัชรพล  ฉุยฉาย ครู 13 ธ.ค. 2561 13 ธ.ค. 2561 

19 นางสาวศุภลักษณC  มูลอุด ครูผู9ช\วย 1 ต.ค. 2563 1 ต.ค. 2563 

20 นางสาวภัทรสุดา  โมทิม ครูผู9ช\วย 1 ธ.ค. 2564 1 ธ.ค. 2564 

21 นางสาวพัชรินทรC   โสภิณ พนักงานราชการ 24 พ.ย. 2559 4 ม.ค. 2560 

22 นางสาวปbยวรรณ ตติยก9องเกียรต์ิ พนักงานราชการ 10 มี.ค. 2564 10 มี.ค. 2564 

23 นายปาน   ไคร9ยะ พนักงานบริการ 18 มี.ค. 2529 18 มี.ค. 2529 
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ข"อมูลนักเรียน ในป0การศึกษา 2565 

ช้ัน 
จำนวนนักเรียน 

รวม 
ชาย หญิง 

ม. 1/1 17 16 33 

ม. 1/2 16 18 34 

ม. 2/1 11 14 25 

ม. 2/2 14 7 21 

ม. 3/1 13 12 25 

ม. 3/2 13 9 22 

รวม ม.ตNน 84 76 160 

ม. 4/1 5 12 17 

ม. 4/2 6 8 14 

ม. 5/1 4 13 17 

ม. 5/2 10 6 16 

ม. 6/1 8 11 19 

ม. 6/2 14 8 22 

รวม ม.ปลาย 47 58 105 

รวมท้ังหมด 131 134 265 

      (ข9อมูล ณ วันท่ี  12 พฤษภาคม 2565 ) 
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ข"อมูลด"านอาคารสถานที่ ในป0การศึกษา 2565 

 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 38 ไร\  1 งาน  98 ตารางวา  มีอาคารเรียนและอาคารประกอบดังน้ี 

1. อาคารเรียนแบบ cs 213 B                      จำนวน  1  หลัง  

2. อาคารเรียน แบบ 216 ค                       จำนวน  1  หลัง 

3. อาคารโรงฝlกงาน     จำนวน  1  หลัง 

4. อาคารหอประชุมแบบ 100/27    จำนวน  1  หลัง 

5. บ9านพักครูแบบ 202 ก     จำนวน  2  หลัง 

6. บ9านพักครูแบบ 202 ก (ปรับปรุงใหม\ )   จำนวน  2  หลัง 

7. บ9านพักครูแบบ 2 หน\วย    จำนวน  1  หลัง 

8. บ9านพักครูแบบ 204     จำนวน  1  หลัง 

9. ห9องน้ำ - ห9องส9วม แบบ 7 ท่ีน่ัง    จำนวน  1  หลัง 

10. ห9องน้ำ - ห9องส9วม แบบ 6 ท่ีน่ัง   จำนวน  1  หลัง 

11. ห9องน้ำ - ห9องส9วม แบบ 6 ท่ีน่ัง/27   จำนวน  1  หลัง 

12. อาคารเอนกประสงคC ( โรงอาหาร )   จำนวน  1  หลัง 

13. สนามฟุตบอล 11 คน     จำนวน  1  สนาม 

14. ลานกีฬาเอนกประสงคC    จำนวน  1  ลาน 

15. สนามบาสเกตบอล     จำนวน  1  สนาม 

16. สนามวอลเล\ยCบอลชายหาด    จำนวน  1  สนาม 

17. ถังเก็บน้ำฝน ป.33     จำนวน  2  ชุด 

18. โรงจอดรถจักรยาน และจักรยานยนตCนักเรียน  จำนวน  1  หลัง  

19. หอสมุดศาลยุติธรรม     จำนวน  1  หลัง 
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แผนผังภายในโรงเรียน 
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ทิศทางการจัดการศึกษา 
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การจัดวางทิศทางของโรงเรียนบ"านสวนวิทยาคม 

กระทรวงศึกษาธิการ : การน0อมนำศาสตร6พระราชาสู:การพัฒนาอย:างยั่งยืน 
“ ศาสตรCพระราชา” คือ ความหวังและพลังใจเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา นับเปvนเวลา 70 ป0

แห\งการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ9า อยู\หัว “ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ” รัชกาลที่ 9 ซึ่งคนไทยทุกคน ต\างรู 9ดีอยู\ใน “ หัวใจ ” ว\า ทรงทุ\มเท 

พระวรกายปฏิบ ัต ิพระราชกรณียก ิจมากมาย เพ ื ่อความอยู \ด ีก ินดี ของปวงชนชาวไทย ไม \ว\า 

พระราชกรณียกิจนั ้นจะทำให9พระองคCทรงเหน็ดเหนื ่อย สักปานใด ภาพที ่คนไทยเห็นจนชินตาคือ  

พระองคCทรงทำงานทุกวัน และยังทรงคิดค9นแนวพระราชดำริต\าง ๆ มาแก9ไขสารพัดปcญหาเพื่อบำบัดทุกขC

บำรุงสุขให9แก\ราษฎร ตลอดการครองราชยCอันยาวนาน พระราชกรณียกิจมากกว\าสี ่พันโครงการ  

ประสบความสำเร็จเปvนอย\างมาก ด9วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได9พระราชทานองคCความรู9ต\าง ๆผ\านศูนยCศึกษาการพัฒนาอันเรื่อง

มาจากพระราชดำริ 6 ศูนยC โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว\า 4,000 โครงการ พระบรมราโชวาท 

พระราชดำรัส และพระราชดำริในโอกาสต\าง ๆ รวมเปvน “ ศาสตรCพระราชา ” ให9กับประชาชนชาวไทย 

นำมาประยุกตCใช9ในการดำเนินชีวิต พัฒนาประเทศแก9ไขปcญหาประเทศในทุกๆด9าน จึงควรเผยแพร\ 

องคCความรู9และพระราชจริยะวัตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

ให9ประชาชนทุกหมู \เหล\าได9น9อมนำไปประพฤติและปฏิบัติเพื ่อสืบสานงานตามพระราชปณิธาน  

ของพระองคCและนำไปสู \การพัฒนาอย\างยั ่งยืน ขณะเดียวกัน  รัฐธรรมนูญแห\งราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช 2560  หมวด 6 แนวนโยบาย แห\งรัฐ มาตรา 75 กำหนดให9   “ รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให9

ประชาชนมีโอกาสได9รับประโยชนCจาก ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร9อมกันอย\างทั่วถึง เปvนธรรม

และยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได9 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” และหมวด 16 การปฏิรูป

ประเทศ มาตรา 257 กำหนดให9  “ การปฏิรูปประเทศ ต9องมีการพัฒนาอย\างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ” กระทรวงศึกษาธิการ ได9น9อมนำพระราชกระแสพระบรมราโชวาท พระราชดำริของ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เข9าสู\ยุทธศาสตรCการปฏิรูปการศึกษา 

ภายใต9 “ ศาสตรCพระราชา ” ดังน้ี  

1. คณะรัฐมนตรีได9ให9ความเห็นชอบให9โครงการสืบสานศาสตรCพระราชาเปvนโครงการสำคัญ  

ของรัฐบาล และให9ทุกกระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ รวมถึงหน\วยงานอื่นของรัฐเข9าร\วมโครงการ 

ส\งเสริมให9 ข9าราชการ และประชาชนได9เรียนรู9ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อสืบสานน9อมนำศาสตรCพระราชาสู\

การปฏิบัติให9เกิดการพัฒนาอย\างมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน บทที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการ : การน9อมนำ

ศาสตรCพระราชาสู\การพัฒนาอย\างย่ังยืน  

2. ให9กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจดำเนินการตามแนวทางสืบสานน9อมนำศาสตรCพระราชา  

สู\การปฏิบัติอย\างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยศึกษาวิจัย และพัฒนาองคCความรู9ที่เกี่ยวข9อง ถอดบทเรียน 
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จากการเรียนรู9ตามรอบพระยุคลบาท และสืบสานน9อมนำศาสตรCพระราชาเปvนแนวทางปฏิบัติงาน ที่เปvน

รูปธรรม  

3. ให9กระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจ จัดฝlกอบรมพัฒนาข9าราชการหรือบุคลากร ในสังกัด 

รวมถึงหลักสูตรการปฐมนิเทศข9าราชการหรือบุคลากรใหม\ หลักสูตรการพัฒนาผู9นำ โดยให9เรียนรู9ตามรอบ

พระยุคลบาท เพื่อสืบสานน9อมนำศาสตรCพระราชาสู\การปฏิบัติอย\างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยใช9หนังสือ

ศาสตรCพระราชา และหนังสือที่รวบรวมพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานแก\คณะบุคคลต\าง ๆที่เข9าเฝWาฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษาของทุกป0  

4. ให9กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษาจัดทำ

หลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับการศึกษาในเรื่องการเรียนรู9ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทเพื่อสืบสาน

ศาสตรCพระราชาสู\การปฏิบัติอย\างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งจะเปvนการปลูกฝcงจิตสำนึก ทัศนคติ ค\านิยม 

และพฤติกรรมที่ดีแก\กลุ\มเยาวชนและนักศึกษา ซึ่งจะเปvนพลังสำคัญต\อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศชาติต\อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตรCพระราชา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป

ประเทศ ยังเสนอแนะให9กระทรวงศึกษาธิการ บริหารโครงการเพ่ือดำเนินการสืบสานศาสตรCพระราชา ดังน้ี  

1. สำนักงานปลัดกระทรวง  

1.1 รวบรวมข9อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการ สืบสานศาสตรC

พระราชาให9เปvนระบบ  

1.2 ส\งเสริมให9มีการจัดทำหลักสูตรและจัดอบรมความรู9เกี่ยวกับศาสตรCพระราชา ในทุก

สถาบันการศึกษา  

1.3 จัดทำ “ โครงการครูสืบสานศาสตรCพระราชา ” เพ่ือให9เปvนกลุ\มท่ีจะสามารถถ\ายทอด 

ความรู9ของศาสตรCพระราชาไปสู\สถาบันการศึกษาและนักเรียน  

1.4 จัดทำและดำเนินการ “ โครงการส\งเสริมการอ\านสืบสานศาสตรCพระราชา ” เพื่อให9

เปvนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชาติ และสร9างสังคมแห\งการเรียนรู9ตลอดชีวิต  

1.5 กำหนดดัชนีช้ีวัดสถาบันการศึกษาท่ีดำเนินการโครงการสืบสานศาสตรCพระราชา  

2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

2.1 จัดให9หลักสูตรให9มีเน้ือหาเก่ียวกับศาสตรCพระราชาให9เหมาะสมกับวัย  

2.2 ส\งเสริมให9โรงเรียนมีห9องสมุดศาสตรCพระราชา 27  

3. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

3.1 เสริมสร9างและสนับสนุนให9มหาวิทยาลัย ทำการวิจัย การนำศาสตรCพระราชาไป

ประยุกตCใช9 เพ่ือให9มี Model และ Best Practice ท่ีเหมาะสมกับแต\ละสาขาวิชาและภาค

ส\วนต\าง ๆ  

3.2 จัดให9หลักสูตรมีเน้ือหาเก่ียวกับศาสตรCพระราชาในสาขาต\าง ๆ  

3.3 ส\งเสริมให9มหาวิทยาลัยมีห9องสมุดศาสตรCพระราชา  
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4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

4.1 จัดให9หลักสูตรให9มีเน้ือหาเก่ียวกับศาสตรCพระราชาในสาขาต\าง ๆ  

4.2 ส\งเสริมให9สถาบันมีห9องสมุดศาสตรCพระราชา  

5. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  

5.1 จัดให9หลักสูตรให9มีเน้ือหาเก่ียวกับศาสตรCพระราชาในสาขาต\าง ๆ  

6. โรงเรียน  

6.1 จัดให9หลักสูตรให9มีเน้ือหาเก่ียวกับศาสตรCพระราชาในสาขาต\าง ๆ  

6.2 จัดให9มีมุมหนังสือศาสตรCพระราชาในห9องสมุด หรือในห9องเรียน  

7. มหาวิทยาลัย  

7.1 จัดให9หลักสูตรให9มีเน้ือหาเก่ียวกับศาสตรCพระราชาในสาขาต\าง ๆ  

7.2 จัดต้ังห9องสมุดศาสตรCพระราชา  

8. ราชบัณฑิตยสถาน  

8.1 รวบรวม ศึกษาวิเคราะหC ศาสตรCพระราชาสาขาต\าง ๆ ให9เปvนหมวดหมู\ และเผยแพร\ 

ต\อประชาชน ในระยะเวลาที่ผ\านมา กระทรวงศึกษาธิการ ได9สืบสาน น9อมนำศาสตรCพระราชาไปสู\

การพัฒนา คุณภาพการศึกษา โดยได9ดำเนินการดังน้ี  

1. แนวทางการสืบสานศาสตรCพระราชา กระทรวงศึกษาธิการน9อมนำหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงไปสู\การเรียนการสอน โดยกำหนดหลักสูตรการเรียนรู9ตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจ พอเพียง ให9สอดคล9องกับนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห\งชาติ  

2. การดำเนินการสืบสานศาสตรCพระราชา กระทรวงศึกษาธิการมีการดำเนินการ ได9แก\ 

จัดตั้ง ศูนยCขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขับเคลื่อนแผนการเรียนการ

สอน ที่สร9างความรู9ความเข9าใจอย\างถูกต9องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทำ

คู\มือ การเรียน ระบบการประเมินสถานศึกษาพอเพียง และศูนยCการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง  

3. หลักสูตรการเรียนรู9ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจะถูกบรรจุไว9ในส\วนของโรงเรียน สังกัด 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนเอกชน โรงเรียนเทศบาล โรงเรียน

ของ ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และโรงเรียนในสังกัดของกรุงเทพมหานคร (กทม.) รวมท้ัง

สถานศึกษา ในระดับอาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบ  

4. การจัดทำค\าของบประมาณแบ\งเปvน 3 ช\องทาง คือ งบประมาณตามพระราชบัญญัติ  

งบประมาณราย จ\ายประจำป0ปกติ งบประมาณบูรณาการและงบประมาณยุทธศาสตรCของสำนัก

นายกรัฐมนตรี  

5. การพัฒนาบุคลากร กระทรวงศึกษาธิการ ได9มีการจัดอบรมความรู 9เกี ่ยวกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให9แก\ครู เพื่อนำไปถ\ายทอดให9กับนักเรียน ส\วนการผลิตครูที่มี

ความรู9เกี่ยวกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให9สำนักงาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มอบหมายมหาวิทยาลัยในกำกับกำหนดให9มีการเรียนเรื่อง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในคณะศึกษาศาสตรCและคุรุศาสตรC  

6. ปcญหาอุปสรรค คือ ความเข9าใจที่ไม\ตรงกันเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ระหว\างผู9ปกครองกับสถานศึกษา ส\งผลให9นักเรียนได9รับการอบรมศึกษาจากสถาบันการศึกษา 

เปvนแนวทางท่ีไม\สอดคล9องกับท่ีผู9ปกครองได9อบรมส่ังสอน แนวทางการแก9ไข กระทรวงศึกษาธิการ 

ได9มอบหมายให9 กศน.จัดการเรียนรู9เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให9กับนักศึกษาของ 

กศน. ซึ่งกลุ\มเปูาหมายที่เปvนนักศึกษา ซึ่งเปvนผู9ใหญ\ให9มีความเข9าใจที่ถูกต9องตรงกันกับการศึกษา

ในระบบปกติ เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได9จัดทำ

โครงการสถานศึกษาน9อมนำศาสตรCพระราชาสู \การพัฒนา อย\างยั ่งยืน โดยในระยะแรกน้ี 

กระทรวงศึกษาธิการจะได9น9อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาดำเนินการให9ครอบคลุม

ทุกสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยได9จัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการ

สถานศึกษาน9อมนำศาสตรCพระราชาสู\การพัฒนาอย\างยั่งยืน เพื่อให9สถานศึกษา ทุกแห\งใช9เปvน

แนวทางในการสืบสานน9อมนำศาสตรCพระราชาสู\การพัฒนาอย\างยืนไปสู\การปฏิบัติ อย\างจริงจัง 

ต\อเน่ือง และย่ังยืนต\อไป 
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สาระสำคัญของยุทธศาสตร6ชาติระยะ 20 ปG (พ.ศ. 2560 - 2579) 
ภายใต9บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห\งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 มาตรา 65  

ได9กำหนดให9มี “ ยุทธศาสตรCชาติ ” เพื่อเปvนยุทธศาสตรCในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร9อมกับ  

การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ\นดินในการขับเคลื ่อนยุทธศาสตรC  

ให9สามารถนำไปสู\การปฏิบัติอย\างจริงจัง ซึ ่งจะช\วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส\วน  

และนำพาประเทศไทยให9หลุดพ9นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปcญหาที่เกิดขึ้นในปcจจุบัน ทั้งปcญหา

ทางเศรษฐกิจ ปcญหาความเหลื่อมล9า  ปcญหาการทุจริตคอรCรัปชั่น และปcญหาความขัดแย9ง ในสังคม รวมถึง

สามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ สามารถเปลี่ยนผ\าน

ประเทศไปพร9อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนCใหม\ของโลกได9 ซึ ่งจะทำให9 ประเทศไทยยังคงรักษา

บทบาทสำคัญของเวทีโลก สามารถดำรงรักษาความเปvนชาติให9มีความมั่นคง และคนไทยในประเทศมีความ

อยู\ดีมีสุขอย\างถ9วนหน9ากัน 29 สาระสำคัญของยุทธศาสตรCชาติ ประกอบด9วยวิสัยทัศนCและเปWาหมายของ

ชาติที ่คนไทยทุกคน ต9องบรรลุร\วมกัน รวมทั้งนโยบายแห\งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเปvนแนวทาง 

ทิศทาง และวิธีการ ที่ทุกองคCกรต9องมุ\งดำเนินการไปพร9อมกันอย\างประสานสอดคล9อง เพื่อให9บรรลุซึ่งสิ่งท่ี

คนไทยทุกคน ต9องการ คือ “ ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในทุกสาขากำลังอำนาจของชาติ ” อันได9แก\ 

การเมือง ภายในประเทศ การเมืองต\างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การศึกษา การทหาร 

วิทยาศาสตรCและ เทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล9อม และเทคโนโลยีและการ

ส่ือสาร ดังน้ี  

 

วิสัยทัศน̂  

“ ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปvนประเทศพัฒนาแล9ว ด9วยการพัฒนาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ”  

หลักการ เชิดชูสถาบัน ประยุกตCใช9หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให9เปvนฐานในการพัฒนา

ประเทศ และค\านิยมความเปvนไทย เพ่ือสร9างความปรองดอง  

ซ่ึงมีองคCประกอบคือ  

1) แนวคิด : เปvนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู\และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปvน 

โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทยและเปvนการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลง 

อยู\ตลอดเวลา มุ\งเน9นการรอดพ9นจากภัยเพ่ือความม่ันคง  

2) คุณลักษณะ : เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำมาประยุกตCใช9กับการปฏิบัติได9ในทุกระดับ 

โดยเน9นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย\างเปvนข้ันเปvนตอน  

3) ค\านิยาม : ความพอเพียงประกอบด9วย 3 คุณลักษณะ ได9แก\ ความพอประมาณ คือ 

ความพอดีที่ไม\น9อยหรือมากเกินไป ความมีเหตุผล คือ การตัดสินใจโดยพิจารณาจากเหตุปcจจัย
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และ คำนึงถึงผลที่คาดว\าจะเกิดขึ้นอย\างรอบคอบ การมีภูมิคุ9มกันในตัวที่ดีคือ การเตรียมพร9อม 

รับผลกระทบและความเปล่ียนแปลงท่ีคาดการณCว\าจะเกิดข้ึนในอนาคต  

4) เงื่อนไข : การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต\าง ๆ ให9อยู\ในระดับพอเพียงนั้น ต9อง

อาศัย ท้ังความรู9และคุณธรรมเปvนพ้ืนฐาน 2 เง่ือนไข ได9แก\ เง่ือนไขความรู9 อันประกอบด9วยความรู9

เกี่ยวกับ วิชาการต\าง ๆที่เกี่ยวข9องอย\าง รอบด9าน ความรอบคอบที่ จะใช9ความรู9นั้น มาพิจารณา 

ให9เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน มีความระมัดระวังในขั้นตอนการปฏิบัติ และเงื่อนไข

คุณธรรม อันประกอบด9วย มีความซื่อสัตยCสุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใช9สติปcญญาในการ

ดำรงชีวิต วัตถุประสงคC  

1) เพ่ือสร9างความปรองดองสมานฉันทC  

2) เพื่อเพิ่ม กระจายโอกาส และคุณภาพการให9บริการของรัฐอย\างทั่วถึง เท\าเทียม เปvน

ธรรม  

3) เพ่ือลดต9นทุนให9ภาคการผลิตและบริการ  

4) เพ่ือเพ่ิมมูลค\าสินค9าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด9วยนวัตกรรม  

 

ยุทธศาสตร̂หลัก  

1) ยุทธศาสตรCสร9างความม่ันคงให9กับประเทศ  

2) ยุทธศาสตรCสร9างความสามารถในการแข\งขันของประเทศ  

3) ยุทธศาสตรCการพัฒนาและเสริมสร9างศักยภาพคน  

4) ยุทธศาสตรCสร9างโอกาสบนความเสมอภาค และความเท\าเทียมกันทางสังคม  

5) ยุทธศาสตรCการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปvนมิตรกับส่ิงแวดล9อม  

6) ยุทธศาสตรCการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  

 

เป_าหมายความม่ันคง  

1) การมีความมั ่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี ่ยนแปลงทั ้งภายในประเทศและภายนอก 

ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปcจเจกบุคคล และมีความมั่นคง ในทุก

มิติท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล9อม และการเมือง  

2) ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยC ท่ี

เข9มแข็ง เปvนศูนยCกลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เปvนกลไก ที่น า

ไปสู\การบริหารประเทศท่ีต\อเน่ืองและโปร\งใสตามหลักธรรมาภิบาล  

3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ

เข9มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ\น  

4) ประชาชนมีความมั่น คงในชีวิต มีงานและรายได9ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีที่อยู\อาศัย 

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสิน  
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5) ฐานทรัพยากรและส่ิงแวดล9อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ 

 

เป_าหมายความม่ังค่ัง  

1) ประเทศไทยมีการรขยายตัวของเศรษฐกิจอย\างต\อเนื่อง ยกระดับเปvนประเทศ ในกลุ\มรายได9สูง 

ความเหล่ือมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได9รับผลประโยชนCจากการพัฒนา อย\างเท\าเทียมกันมากข้ึน  

2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข\งขันสูง สามารถสร9างรายได9ทั้งภายในและภายนอก ประเทศ 

สร9างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห\งอนาคต และเปvนจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคม

ขนส\ง การผลิต การค9าการลงทุน และการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาค และระดับโลก เกิดสาย

สัมพันธCทางเศรษฐกิจและการค9าอย\างมีพลัง  

3) ความสมบูรณCในทุนที่จะสามารถสร9างการพัฒนาคนอย\างต\อเนื่อง ได9แก\ทุนมนุษยC ทุนทาง

ปcญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เปvนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดล9อม   

 

เป_าหมายความย่ังยืน  

1) การพัฒนาที่สามารถสร9างความเจริญ รายได9 และคุณภาพชีวิตของประชาชนให9เพิ่มขึ้น อย\าง

ต\อเนื่อง ซึ่งเปvนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม\ใช9ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม\สร9างมลภาวะ ต\อ

ส่ิงแวดล9อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ  

2) การผลิตและการบริโภคเปvน มิตร กับสิ่งแวดล9อม และสอดคล9องกับกฎ ระเบียบ ของประชาคม

โลก ซึ่งเปvนที่ยอมรับร\วมกัน ความอุดมสมบูรณCของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล9อม มีคุณภาพดีขึ้น คน

มีความรับผิดชอบต\อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละ เพ่ือผลประโยชนCส\วนรวม  

3) ประชาชนทุกภาคส\วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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สาระสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห\งชาติ ได9จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห\งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2565) สำหรับใช9เปvนแผนพัฒนาประเทศไทย ในระยะ 5 ป0  

ซึ่งเปvนการแปลงยุทธศาสตรCชาติ ระยะ 20 ป0 สู\การปฏิบัติอย\างเปvนรูปธรรม เพื่อเตรียม ความพร9อมและ

วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให9เปvนประเทศที่พัฒนาแล9ว มีความมั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ด9วยการ

พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศไทยระยะของแผนพัฒนา เศรษฐกิจและ

สังคมแห\งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2565) ได9กำหนดสาระสำคัญไว9ดังน้ี  

 

วิสัยทัศน̂ 

 มุ\งสู\การเปลี่ยนผ\านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได9ปานกลาง ไปสู\ประเทศท่ีมีรายได9สูง มี

ความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู\ร\วมกันอย\างมีความสุข และนำไปสู\การบรรลุวิสัยทัศนCระยะยาว “มั่นคง ม่ัง

ค่ัง ย่ังยืน” ของประเทศ  

 

หลักการ  
1) น9อมนำและประยุกตCใช9หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกมิติการพัฒนาอย\างบูรณาการ บน

ทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีระบบภูมิคุ9มกันท่ีดี  

2) คำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให9คนเปvนศูนยCกลาง เพื่อสร9างความมั่นคงของชาติและ เปvน

กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล9อม และ การบริหาร

จัดการ  

3) มุ\งเสริมสร9างกลไกการพัฒนาประเทศ ทั้งกลไกที่เปvนกฎหมายและกฎ ระเบียบต\าง ๆ เพื่อให9

เอื้อต\อการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ ควบคู\กับการพัฒนา กลไกใน รูปแบบ ของคณะกรรมการใน

การขับเคล่ือนยุทธศาสตรCระดับประเทศและระดับพ้ืนท่ี  

 

วัตถุประสงค̂  
1) เพื ่อให9คนไทยทุกช\วงวัยมีทักษะความรู 9 ความสามารถ สามารถพัฒนาตนเองได9ต\อเนื ่อง  

ตลอดชีวิต  

2) เพ่ือให9ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร9างท่ีเข9มแข็ง มีเสถียรภาพ แข\งขันได9 ย่ังยืน  

3) เพ่ือรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล9อมสู\ความสมดุลของระบบนิเวศ  

4) เพ่ือสร9างความม่ันคงภายในประเทศ ปูองกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามข9ามชาติ  

5) เพ่ือให9มีการท างานเชิงบูรณาการในลักษณะเช่ือมโยงระหว\างหน\วยงานท่ียึดหน9าท่ีและพ้ืนท่ีทำ

ให9ภาครัฐมีประสิทธิภาพและปราศจากคอรCรัปช่ัน  
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ยุทธศาสตร̂  

1) ยุทธศาสตรCการเสริมสร9างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยC  

2) ยุทธศาสตรCการสร9างความเปvนธรรมและลดความเหล่ือมล้ำในสังคม  

3) ยุทธศาสตรCการสร9างความเข9มแข็งทางเศรษฐกิจและแข\งขันได9อย\างย่ังยืน  

4) ยุทธศาสตรCการเติบโตท่ีเปvนมิตรกับส่ิงแวดล9อม เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

5) ยุทธศาสตรCความม่ันคงแห\งชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสู\ความม่ังค่ัง และย่ังยืน  

6) ยุทธศาสตรCการบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 

  7) ยุทธศาสตรCการพัฒนาโครงสร9างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสC  

8) ยุทธศาสตรCการพัฒนาวิทยาศาสตรC เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

9) ยุทธศาสตรCการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  

10) ยุทธศาสตรCความร\วมมือระหว\างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

 

เป_าหมายรวม  

1) คนไทยมีคุณลักษณะเปvนคนไทยที่สมบูรณC สามารถเรียนรู9ได9ด9วยตนเอง มีความเปvนพลเมือง 

ตื่นรู9 ทำประโยชนCต\อส\วนรวม เปvนนวัตกรรมสร9างสรรคCทางสังคม มีความสุขทั้งมิติทางกาย ใจ สังคม และ

จิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง มีความเปvนไทย และมีความสามารถเชิงการแข\งขันในเวทีโลก ได9อย\างมี

ศักด์ิศรี  

2) ความเหลื่อมล้ำทางสังคมและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข9มแข็ง ประชาชน

ทุกคนมีโอกาสในการเข9าถึงทรัพยากรธรรมชาติ การประกอบอาชีพ และการบริการทางสังคม ที่มีคุณภาพ

อย\างท่ัวถึงและเปvนธรรม  

3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข9มแข็งและแข\งขันได9 โครงสร9างเศรษฐกิจปรับสู\เศรษฐกิจ ฐานบริการ

และดิจิทัล เน9นอุปสงคCนำการผลิต มีผู9ประกอบการรุ\นใหม\ และมีผู9ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก

ที่เข9มแข็ง มีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู9ชั้นสูงใหม\ๆ โดยกระจาย ฐานการผลิตและการ

ให9บริการสู\ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัว เฉลี่ยร9อยละ 5 ต\อไป และ

มีปcจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกสC พลังงาน และการลงทุนวิจัยและ พัฒนา  

4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ ่งแวดล9อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที ่เปvนมิตรกับ 

ส่ิงแวดล9อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ  

5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร9างภาพลักษณCที่ดี และ เพ่ิม

ความเชื่อมั่นของนานาประเทศต\อประเทศไทย ความขัดแย9งทางอุดมการณCและความคิดในสังคม ลดลง 

ปcญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส\งสินค9า และ การค9า

มนุษยCลดลง มีความพร9อมในการปกปูองประชาชนจากการก\อการร9าย และภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
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6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพทันสมัย โปร\งใส ตรวจสอบได9 การกระจาย

อำนาจและการมีส\วนร\วมจากประชาชน ลดปcญหาคอรCรัปชั่น การใช9จ\ายภาครัฐ ต9องมีประสิทธิภาพสูง 

และมีบุคลากรท่ีมีความรู9ความสามารถและปรับตัวได9ทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 
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นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

ประจำปGงบประมาณ พ.ศ.2565 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยได9กำหนดวิสัยทัศนC พันธกิจ เปWาหมาย กลยุทธC

หน\วยงาน และจุดเน9นสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ดังน้ี 

 

วิสัยทัศน̂   

จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย\างมีคุณภาพ สู\สังคมอนาคตท่ีย่ังยืน 

 

พันธกิจ  

1. ส\งเสริม สนับสนุนให9สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร9างความม่ันคงของสถาบันหลักของ

ชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยCทรงเปvนประมุข 

2. ส\งเสริมการจัดการศึกษาให9สถานศึกษามีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

3. พัฒนาผู9เรียนให9มีความเปvนเลิศทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข\งขันเต็มตาม

ศักยภาพ 

4. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู9เรียนให9มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 
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5. สร9างโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา ให9กับผู9เรียนอย\าง 

ท่ัวถึงและเท\าเทียม 

6. พัฒนา ส\งเสริม สนับสนุน ผู9บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให9เปvนมืออาชีพ  

7. ส\งเสริมระบบบริหารการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปvนมิตรกับส่ิงแวดล9อม ยึดหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเปWาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : 

SDGs)  

8. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช9เทคโนโลยีดิจิทัล  

9. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาแบบมีส\วนร\วมของภาคีเครือข\าย 

 

เป_าหมาย 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร9างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยCทรงเปvนประมุข 

2. สถานศึกษาจัดการศึกษาให9มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

3. ผู9เรียนมีความเปvนเลิศทางวิชาการ และมีขีดความสามารถในการแข\งขันเต็มตามศักยภาพ 

4. ผู9เรียนมีศักยภาพ คุณภาพ สมรรถนะ ตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
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5. ผู9เรียนทุกคนได9รับโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษาอย\าง 

ท่ัวถึงและเท\าเทียม 

6. ผู9บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได9รับการพัฒนา ส\งเสริม สนับสนุน ให9เปvนมืออาชีพ 

7. ระบบบริหารการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปvนมิตรกับส่ิงแวดล9อม ยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงและเปWาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน(Sustainable Development Goals : SDGs) 

อย\างมีคุณภาพ 

8. ระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช9เทคโนโลยีดิจิทัลอย\างสมดุล 

9. ระบบบริหารจัดการศึกษาแบบมีส\วนร\วมของภาคีเครือข\ายอย\างมีประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ̂หน2วยงาน 

กลยุทธCท่ี 1 ส\งเสริมการจัดการศึกษาให9สถานศึกษามีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

กลยุทธCท่ี 2 สร9างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให9กับประชากรวัยเรียนระดับ 

มัธยมศึกษาทุกคนทุกคน 

กลยุทธCท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให9สอดคล9องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

กลยุทธCท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

 

จุดเนNนสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

1. สถานศึกษาปลอดภัย” วิถีคุณภาพ Next Normal 

2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ปลุกพลัง สร9างโอกาสแห\งอนาคต 

ลดความเหล่ือมล้ำแก\ผู9เรียน 

3. ห9องเรียนคุณภาพวิถีใหม\ (New Normal) 
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นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปGงบประมาณ พ.ศ.2565 

ตามแผนแม \บทภายใต 9ย ุทธศาสตร Cชาติ  (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนปฏ ิร ูปประเทศ  

ด9านการศึกษากําหนดให9มีการพัฒนาเด็กตั้งแต\ระดับปฐมวัยให9มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุก

ด9าน โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู9ที ่ตอบสนองต\อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ตระหนักถึง 

พหุปcญญา ของมนุษยCที ่หลากหลาย มีเปWาหมายให9ผู 9เรียนทุกกลุ\มวัยได9รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน มีทักษะ ที่จําเปvนของโลกอนาคต สามารถแก9ปcญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร\วมกับผู9อื่นได9

อย\างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝñเรียนรู9 อย\างต\อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเปvนพลเมืองที่รู9สิทธิและหน9าท่ี  

มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ\งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให9เปvน 

“การศึกษาขั ้นพื ้นฐานวิถีใหม\ วิถีคุณภาพ” มุ \งเน9นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส\งเสริมโอกาส  

ทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย\างเท\าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย\างมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดนโยบาย 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังน้ี  

1. ดNานความปลอดภัย  

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให9กับผู 9เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ

สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล9อมที่เอื้อต\อการมีสุขภาวะที่ดี 

สามารถปรับตัวต\อโรคอุบัติใหม\และโรคอุบัติซ9ํา  

2. ดNานโอกาส  

2.1 สนับสนุน ให9เด็กปฐมวัยได9เข9าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร\างกาย จิตใจ 

วินัย อารมณC สังคม และสติปcญญา ให9สมกับวัย  

2.2 ดําเนินการ ให9เด็กและเยาวชนได9รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย\างมี

คุณภาพ ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะหCตนเองเพื่อการศึกษา

ต\อ และประกอบอาชีพ ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส\งเสริมและพัฒนา

ผู9เรียนที่มีความสามารถพิเศษ สู \ความเปvนเลิศ เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถในการแข\งขันของ

ประเทศ  

2.3 พัฒนาระบบดูแลช\วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู\ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปWองกัน 

ไม\ให9ออกจากระบบการศึกษา รวมทั ้งช\วยเหลือเด็กตกหล\นและเด็กออกกลางคันให9ได9รับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย\างเท\าเทียมกัน  

2.4 ส\งเสริมให9เด็กพิการและผู9ด9อยโอกาส ให9ได9รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มี

ทักษะในการดําเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได9อย\างมีศักดิ์ศรีความเปvน

มนุษยC ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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3. ดNานคุณภาพ  

3.1 ส\งเสริมการจัดการศึกษาให9ผู9เรียนมีความรู9 มีทักษะการเรียนรู9และทักษะที่จําเปvน 

ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย\างครบถ9วน เปvนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ัน

การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยCทรงเปvนประมุข มีทัศนคติที่ถูกต9องต\อ

บ9านเมือง  

3.2 พัฒนาผู 9เรียนให9มีสมรรถนะและทักษะด9านการอ\าน คณิตศาสตรC การคิดขั ้นสูง 

นวัตกรรม วิทยาศาสตรCและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต\างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข\งขัน และการเลือก ศึกษาต\อเพ่ือการมีงานทํา  

3.3 ปรับหลักสูตรเปvนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเน9นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจําเปvน ใน

แต\ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู9แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส\งเสริมการจัดการเรียนรู9ที่สร9าง

สมดุลทุกด9าน ส\งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปcญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล

ผู9เรียนทุกระดับ  

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให9เปvนครูยุคใหม\ มีศักยภาพในการจัดการเรียน

การสอน ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน9าที่ได9ดี มีความรู9ความสามารถใน

การใช9เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย\างต\อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความ

เปvนครู  

4. ดNานประสิทธิภาพ  

4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช9พื้นที่เปvนฐาน มีนวัตกรรมเปvนกลไกหลักในการ

ขับเคล่ือน บนฐานข9อมูลสารสนเทศท่ีถูกต9อง ทันสมัย และการมีส\วนร\วมของทุกภาคส\วน  

4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และ

โรงเรียนที่สามารถดํารงอยู\ได9อย\างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให9มีคุณภาพอย\างยั่งยืน สอดคล9อง

กับบริบท ของพ้ืนท่ี  

4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ป0ท่ี 1-3 น9อยกว\า 20 คน ให9ได9รับการศึกษาอย\างมีคุณภาพ สอดคล9องกับนโยบายโรงเรียน

คุณภาพของชุมชน  

4.4 ส\งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงคCเฉพาะ และ

สถานศึกษา ท่ีต้ังในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ  

4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให9เปvนต9นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 

และการเพ่ิมความคล\องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งน้ี ตั้งแต\

บัดน้ีเปvนต9นไป 
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เป^าหมายการการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย ตามแผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย 5 ปG 
(พ.ศ. 2561-2565) 
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กลยุทธK 

 

วิสัยทัศนK  (Vision) 

 
นักเรียนมีความรู9ด9านวิชาการ ทักษะอาชีพ ดำรงตนบนพ้ืนฐานของความสุข 

 

พันธกิจ (Mission) 

     
1.  ส\งเสริมให9ผู9เรียนมี ทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงคC มีความรับผิดชอบต\อสังคมและส่ิงแวดล9อม 

 2. ส\งเสริมครูให9มีการจัดการเรียนการสอน โดยใช9  ICT อย\างมีประสิทธิภาพ ตามหลักสูตร 

 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส\งเสริม ท่ีเน9นความร\วมมือของทุกภาคส\วน 
 
 

     เปUาประสงคK  
 

 

1. ผู9เรียนมีทักษะอาชีพ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงคC มีความรับผิดชอบต\อสังคมและส่ิงแวดล9อม  

 2.  ครูมีการจัดการเรียนการสอน โดยใช9ระบบ ICT อย\างมีประสิทธิภาพ ตามหลักสูตร 

 3.  การบริหารจัดการอย\างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยทุกภาคส\วนเข9ามามีส\วนร\วม  
 
 

 
 

1.  พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ ส\งเสริมทักษะอาชีพ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝcงคุณธรรม 

จริยธรรม มีความรับผิดชอบต\อสังคมและส่ิงแวดล9อม โดยอาศัย บ9านสวนโมเดล (BANSUAN MODEL) 

2. พัฒนาครูให9สามารถจัดการเรียนการสอนอย\างมีคุณภาพ โดยนำ ICT มาใช9ในการจัดการเรียนรู9

อย\างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาตามหลักสูตร 

3. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเน9นความร\วมมือกับทุกภาคส\วน เพ่ือส\งเสริม

สนับสนุนการจัดการศึกษา 
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ตารางวิเคราะห6กลยุทธ6โรงเรียนบ0านสวนวิทยาคม 
 

กลยุทธ̂ โครงการ 

1. .  พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ ส\งเสริมทักษะ

อาชีพ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝcงคุณธรรม 

จริยธรรม มีความรับผิดชอบต\อสังคมและ

ส่ิงแวดล9อม โดยอาศัย บ9านสวนโมเดล 

(BANSUAN MODEL) 

- โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู9กลุ\มสาระการ

เรียนรู9คณิตศาสตรC 

- โครงการกลุ\มสาระการเรียนรู9วิทยาศาสตรCและ

เทคโนโลยี 

- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ\มสาระการ

งานอาชีพ 

- โครงการสาระการเรียนรู9ภาษาไทย 

- โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ 

- โครงการกลุ\มสาระการเรียนรู9สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ\มสาระการ

เรียนรู9สุขศึกษาและพลศึกษา 

- โครงการพัฒนาผู9เรียนกลุ\มสาระศิลปะ 

- โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

-โครงการกีฬามัธยมศึกษาและกีฬานักเรียน

นักศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

- โครงการพัฒนาศักยภาพผู9เรียนสู\ความเปvนเลิศทาง

วิชาการ 

- โครงการทัศนศึกษา 

- โครงการค\ายวิชาการ 

- โครงการพัฒนาห9องสมุด 

- โครงการอยู\ค\ายพักแรมและเดินทางไกลของ

ลูกเสือ-เนตรนารี 

- โครงการ Open House เปbดบ9านวิชาการ

โรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

- โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

- โครงการนิเทศในสถานศึกษา 

- โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 
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กลยุทธ̂ โครงการ 

- โครงการการจัดทำหลักสูตรและแผนการจัดการ

เรียนรู9  

- โครงการโครงการว\ายน้ำเพ่ือชีวิต (LIFE 

SAVEVING) 

- แอโรบิกเพ่ือสุขภาพ 

- โครงการปcdนดินสู\ดาว ดนตรี ศิลปะ  

- โครงการรด จิตอาสา และอาสาจราจร โรงเรียน

บ9านสวนวิทยาคม 

- โครงการวันไหว9ครู 

- โครงการแห\เทียนจำนำพรรษา 

- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

เจ9าอยู\หัว รัชกาลท่ี 10 

- โครงการวันแม\แห\งชาติ  

- โครงการวันคล9ายวันสวรรคต ร.9 

- โครงการวันปbยมหาราช 

- โครงการวันลอยกระทง 

- โครงการวันพ\อแห\งชาติ 

- โครงการวันส\งท9ายป0เก\าต9อนรับป0ใหม\ 

- โครงการวันเด็กแห\งชาติ  

- โครงการวันสถาปนาคณะลูกเสือแห\งชาติ 

- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง

เจ9า พระบรมราชินี 

- โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ9าอยู\หัว

ประมุขของคณะลูกเสือแห\งชาติ 

- โครงการพิธีเข9าประจำกองลูกเสือเนตรนารี 

- โครงการ To Be Number One โรงเรียนบ9าน

สวนวิทยาคม 

- โครงการเลือกต้ังประธานนักเรียน 

- โครงการสภานักเรียน 

- โครงการปWองกันและแก9ไขปcญหายาเสพติดใน

โรงเรียน 
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กลยุทธ̂ โครงการ 

- โครงการโครงการปรับสภาพนักเรียนช้ัน ม.1 และ 

ม.4   

- โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน 

- โครงการโครงการระบบดูแลช\วยเหลือนักเรียน 

- โครงการพัฒนาเขตพ้ืนท่ีบริการ 

- โครงการสานสัมพันธC 

- โครงการปรับปรุงซ\อมแซมอาคารสถานท่ีและ

สภาพแวดล9อม 

2. พัฒนาครูให9สามารถจัดการเรียนการสอนอย\าง

มีคุณภาพ โดยนำ ICT มาใช9ในการจัดการเรียนรู9

อย\างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาตาม

หลักสูตร 

- โครงการกลุ\มสาระการเรียนรู9วิทยาศาสตรCและ

เทคโนโลยี 

- โครงการสาระการเรียนรู9ภาษาไทย  

- โครงการพัฒนาห9องสมุด 

- โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

- โครงการนิเทศในสถานศึกษา 

- โครงการธุรการฝñายบริหารวิชาการ 

- โครงการพัฒนาส\งเสริมประสิทธิภาพครูและ

บุคลากร 

- โครงการระดมทรัพยากรเก็บเงินบำรุงการศึกษา

ของโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

3. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ

เน9นความร\วมมือกับทุกภาคส\วน เพ่ือส\งเสริม

สนับสนุนการจัดการศึกษา 

- โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ 

- โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

- โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 

- โครงการการจัดทำหลักสูตรและแผนการจัดการ

เรียนรู9  

- โครงการวัดผลและประเมินผลคุณภาพผู9เรียน 

- โครงการโครงการว\ายน้ำเพ่ือชีวิต (LIFE 

SAVEVING) 

- โครงการแห\เทียนจำนำพรรษา 

- โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ9าอยู\หัว

ประมุขของคณะลูกเสือแห\งชาติ 



    แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา  2565  หน9า 39 

กลยุทธ̂ โครงการ 

- โครงการเลือกต้ังประธานนักเรียน 

- โครงการสภานักเรียน 

- โครงการปWองกันและแก9ไขปcญหายาเสพติดใน

โรงเรียน 

- โครงการประชาสัมพันธCโรงเรียน 

- โครงการจัดซ้ืออุปกรณCโสตทัศนูปกรณC  

- โครงการประชุมผู9ปกครองนักเรียน 

- โครงการโครงการปรับสภาพนักเรียนช้ัน ม.1 และ 

ม.4   

- โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน 

- โครงการปรับปรุงซ\อมแซมอาคารสถานท่ีและ

สภาพแวดล9อม 

- โครงการโครงการซ\อมบำรุงรถโรงเรียน 

- โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณCเพ่ือใช9ในกลุ\มงาน

บริหารท่ัวไป  

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติ

การประจำป0การศึกษา  พ.ศ. 2566   

- โครงการธุรการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

- โครงการพัฒนาระบบงานการเงิน บัญชี และพัสดุ 

- โครงการพัฒนาส\งเสริมประสิทธิภาพครูและ

บุคลากร 

- โครงการสร9างขวัญและกำลังใจบุคลากร 

- โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

- โครงการพัฒนาระบบงานบุคลากร 
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นโยบายของโรงเรียน 
1.  นโยบายเร\งด\วน (ดำเนินการภายใน 1 ป0การศึกษา 2565) 

          1. พัฒนาครูให9เปvนบุคคลแห\งการเรียนรู9 จัดการเรียนรู9 Active Leaning อย\างมีคุณภาพ (Smart 

Teacher) เช่ือมโยงกับ ว PA 

          2. ส\งเสริมการศึกษาการสร9างอาชีพ สร9างรายได9ให9กับนักเรียนตามความถนัดและสนใจ 1 คน 1 

อาชีพ 

          3. ส\งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาในทุกด9าน 

          4. โรงเรียนมีระบบดูแลช\วยเหลือนักเรียนท่ีมีคุณภาพเช่ือมโยงกับผู9ปกครองและชุมชน 

          5. เสริมสร9างวินัยนักเรียนและพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 

2.  นโยบายท่ัวไป (ดำเนินการภายใน 3 ป0การศึกษา 2567) 3 ด9าน ดังน้ี 

     2.1 ด9านคุณภาพผู9เรียน 

          6. ขับเคล่ือนการพัฒนาให9นักเรียนมีทักษะแห\งศตวรรษท่ี 21 ตามทักษะการเรียนรู9 3R8C  

          7. การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และผลการทดสอบ ระดับชาติ (O-NET)  

          8. การเตรียมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในการศึกษาต\ออุดมศึกษา 

          9. ส\งเสริมความเปvนเลิศของนักเรียนทุกคนได9รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

          10. การปWองกันและแก9ไขผลการเรียนของนักเรียน (0 ร มส. คุณลักษณะ) 

      2.2 ด9านครูและบุคลากร 

  11. ครูและบุคลากรได9รับการพัฒนารอบด9าน แลกเปล่ียน  เรียนรู9 และการศึกษาดูงาน 

          12. ยกระดับความแข็งแกร\งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู9บริหารสถานศึกษา ให9เปvนผู9ท่ีมี

ความสามารถ และทักษะท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู9ของผู9เรียน 

     2.3 ด9านคุณภาพโรงเรียนและการบริหารจัดการ 

            13. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนC แหล\งเรียนรู9และส่ิงแวดล9อมท่ีเอ้ือต\อการเรียนรู9 

            14. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ท่ีมีประสิทธิภาพ 

            15. สร9างระบบบริหารจัดการองคCกรคุณภาพท่ีเช่ือมโยง แผนปฏิบัติการ 

            16. สร9างความร\วมมือจากองคCกร ชุมชนและผู9มีส\วนเก่ียวข9อง เน9นการมีส\วนร\วมเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

            17. การจัดการขยะ โดยการปลูกจิตสานึกแก\ผู9เรียน ให9ลดการท้ิงขยะ รู9จักการคัดแยกประเภท

ขยะและการกำจัดขยะท่ีถูกต9อง 
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    แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา  2565  หน9า 42 

การวิเคราะห6แผนการงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล0องกับประเด็นพิจารณาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนี้ มีแนวคิดว\า เปvนมาตรฐาน

ที่สถานศึกษาปฏิบัติได9 ประเมินได9จริง กระชับ และจำนวนน9อย แต\สามารถสะท9อนคุณภาพการศึกษาได9

จริง ข9อมูลที่เกิดประโยชนCในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ดังนั้น การกำหนดมาตรฐานจึงเน9นที่คุณภาพ

ผู9เรียน คุณภาพครู คุณภาพผู9บริหารสถานศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษา และให9มีความสอดคล9องกับ

มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกตามที่กำหนดไว9ในกฎกระทรวงว\าด9วยระบบหลักเกณฑC และ

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  โดยได9กำหนดมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับ

การศึกษา   ข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด9วย 3 มาตรฐาน ดังน้ี 

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู9เรียน 

 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู9บริหารสถานศึกษา 

 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน9นผู9เรียนเปvนสำคัญ 

 

1. คำอธิบายของมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูNเรียน  

หมายถึง ผลการเรียนรู9ของผู9เรียนท่ีแสดงออกถึงความรู9ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา และ

พัฒนาการในด9านการอ\าน คิดวิเคราะหCและเขียน สมรรถนะท่ีสำคัญ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคC 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูNเรียน 

 1) ความสามารถในการอ\าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑCของแต\ละ

ระดับช้ัน 

2) ความสามารถในการวิเคราะหCและคิดอย\างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น

และแก9ปcญหา 

 3) ความสามารถในการใช9เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 4) ความก9าวหน9าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 5) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 

 6) ความพร9อมในการศึกษาต\อ การฝlกงานหรือการทำงาน 

1.2 คุณลักษะท่ีพึงประสงค̂ของผูNเรียน 

1) การมีคุณลักษณะและค\านิยมที ่ดีตามที ่สถานศึกษากำหนด โดยไม\ขัดกับกฎหมาย และ

วัฒนธรรมอันดีชองสังคม 

2) ความภูมิใจในท9องถ่ินและความเปvนไทย 

3) การยอมรับท่ีจะอยู\ร\วมกันบนความแตกต\างและหลากหลาย 

4) สุขภาวะทางร\างกายและลักษณะจิตสังคม 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูNบริหารสถานศึกษา  

หมายถึง การดำเนินการบริหารและจัดการของสถานศึกษาที่ครอบคลุมด9านวิชาการ ด9านครู และ

บุคลากรทางการศึกษา ด9านข9อมูลสารสนเทศ และด9านสภาพแวดล9อม โดยเปbดโอกาสให9ผู9เกี่ยวข9องทุกฝñาย

มีส\วนร\วมในการจัดการศึกษา เพ่ือสร9างความม่ันใจด9านคุณภาพการศึกษา 

1. การมีเปWาหมาย วิสัยทัศนC และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน9นคุณภาพของผู9เรียนรอบด9านทุก

กลุ\มเปWาหมาย และดำเนินการอย\างเปvนรูปธรรม 

2) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาคูและบุคลากรให9มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

3) การวางแผนการบริหารและการจัดการข9อมูลสารสนเทศอย\างเปvนระบบ 

4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล9อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต\อการจัดการเรียนรู9

อย\างมีคุณภาพ 

3. การมีส\วนร\วมของผู9เกี่ยวข9องทุกฝñาย และการร\วมรับผิดชอบต\อการจัดการศึกษาให9มีคุณภาพ

และได9มาตรฐาน 

4. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึก 

 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนNนผูNเรียนเปeนสำคัญ  

หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล9องกับบริบทของ

ชุมชนและท9องถิ่น ตามความสนใจ ความต9องการ และความถนัดของผู9เรียน โดยใช9วิธีการที่หลากหลาย 

เพื่อให9เกิดการเรียนรู9เต็มตามศักยภาพของผู9เรียนแต\ละบุคคลสร9างโอกาสให9ผู9เรียนทุกคนมีส\วนร\วม มีการ

ตรวจสอบ และประเมินผลความรู9ความเข9าใจของผู9เรียนอย\างเปvนระบบ และมีประสิทธิภาพ 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร9างโอกาสให9ผู9เรียนทุกคนมีส\วนร\วม 

2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท9องถ่ิน    

3. การตรวจสอบและประเมินความรู9ความเข9าใจของผู9เรียนอย\างเปvนระบบ และมีประสิทธิภาพ 

 

ขNอเสนอแนะในการดำเนินการพัฒนา 

สถานศึกษาโดยฝñายงาน กลุ \มสาระต\าง ๆ และคณะครู ควรได9จัดทำโครงการพัฒนา และ

แผนปฏิบัติ การประจำป0การศึกษา ที่ตอบสนองต\อแผนกลยุทธC ตอบสนองต\อมาตรฐาน ตัวชี้วัดหลักสูตร 

และตอบสนองต\อ มาตรฐาน ตัวชี้วัดตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา จึงจะถือได9ว\าปฏิบัติหน9าที่ใน

องคCกรได9อย\างมีทิศทางและ มีแบบแผน ระหว\างการดำเนินงานควรได9ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม และ

ประเมินผลเพ่ือปรับปรุงพัฒนาให9ดีย่ิงข้ึน ทุก ๆ ป0 

 

 



    แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา  2565  หน9า 44 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
 

มาตรฐาน 

ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูNเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูNเรียน 

1. ความสามารถในการอ\าน การเขียน การส่ือสาร

และการคิดคำนวณ ตามเกณฑCของแต\ละระดับช้ัน 

2. ความสามารถในการวิเคราะหCและคิดอย\างมี

วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ

แก9ปcญหา 

3. ความสามารถในการใช9เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร 

4. ความก9าวหน9าทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาการจากผล

การสอบวัดระดับชาติ 

6. ความพร9อมในการศึกษาต\อ การฝlกงานหรือการ

ทำงาน 

 

- โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระ

คณิตศาสตรC 

- โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระ

วิทยาศาสตรCและเทคโนโลยี 

- โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระ

การงานอาชีพ 

- โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระ

ภาษาไทย 

- โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระ

ภาษาอังกฤษ 

- โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

- โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระ    

สุขและพลศึกษา 

- โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระ

ศิลปะ 

- โครงการพัฒนาความเปvนความเปvนเลิศทาง

วิชาการ  

- โครงการพัฒนาห9องสมุด 

- โครงการงานแนะแนวปcจฉิมนิเทศ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค̂ของผูNเรียน 

1. การมีคุณลักษณะและค\านิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษากำหนด โดยไม\ขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีชองสังคม 

2. ความภูมิใจในท9องถ่ินและความเปvนไทย 

3. การยอมรับท่ีจะอยู\ร\วมกันบนความแตกต\าง

และหลากหลาย 

4. สุขภาวะทางร\างกายและลักษณะจิตสังคม 

- โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน 

- โครงการกีฬามัธยมศึกษาและกีฬานักเรียน

นักศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

- โครงการทัศนศึกษา 

- โครงการค\ายวิชาการ 

- โครงการอยู\ค\ายพักแรมและเดินทางไกลของ

ลูกเสือ-เนตรนารี 

- โครงการ Open House เปbดบ9านวิชาการ

โรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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มาตรฐาน 

ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

- โครงการว\ายน้ำเพ่ือชีวิต (LIVE SAVING) 

- โครงการแอโรบิกเพ่ือสุขภาพ 

- โครงการปcdนดินสู\ดาว ดนตรี ศิลปะ 

- โครงการ รด จิตอาสาจราจร โรงเรียนบ9านสวน

วิทยาคม 

- โครงการแห\เทียนจำนำพรรษา 

- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

เจ9าอยู\หัว รัชกาลท่ี 10 

- โครงการวันแม\แห\งชาติ 

- โครงการวันคล9ายวันสวรรคต ร.9 

- โครงการวันปbยมหาราช 

- โครงการวันพ\อแห\งชาติ 

- โครงการวันส\งท9ายป0เก\าต9อนรับป0ใหม\ 

- โครงการวันเด็กแห\งชาติ 

- โครงการวันสถาปนาลูกเสือแห\งชาติ 

- โครงการวันเฉลิมพระพรรษาสมเด็จพระนางเจ9า 

พระบรมราชินี 

- โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ9าอยู\หัว

ประมุขของคณะลูกเสือแห\งชาติ 

- โครงการพิธีเข9าประจำกองลูกเสือ-เนตรนารี 

- โครงการ To Be Number One  

- โครงการปWองกันและแก9ไขปcญหายาเสพติดใน

โรงเรียน 

- โครงการปรับสภาพนักเรียนช้ัน ม.1 และ ม.4 

- โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริการ 

- โครงการสานสัมพันธC 

มาตรฐานที ่ 2 กระบวนการบริหารและการ

จัดการของผูNบริหารสถานศึกษา  

1. การมีเปWาหมาย วิสัยทัศนC และพันธกิจท่ี

สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

- โครงการประชาสัมพันธC 

- โครงการจัดซ้ืออุปกรณCโสตทัศนูปกรณC 

- โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

- โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป0 2565 
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มาตรฐาน 

ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา 

    2.1 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการ

ท่ีเน9นคุณภาพของผู9เรียนรอบด9านทุก

กลุ\มเปWาหมาย และดำเนินการอย\างเปvนรูปธรรม 

    2.2 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาคูและ

บุคลากรให9มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

    2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการ

ข9อมูลสารสนเทศอย\างเปvนระบบ 

    2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล9อมทาง

กายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต\อการจัดการเรียนรู9อย\าง

มีคุณภาพ 

3. การมีส\วนร\วมของผู9เก่ียวข9องทุกฝñาย และการ

ร\วมรับผิดชอบต\อการจัดการศึกษาให9มีคุณภาพ

และได9มาตรฐาน 

4. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและ

การจัดการศึกษา 

- โครงการปรับปรุงซ\อมแซมอาคารสถานท่ีและ

สภาพแวดล9อม 

- โครงการซ\อมบำรุงรถโรงเรียน 

- โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณCเพ่ือใช9ในกลุ\มงาน

บริหารท่ัวไป 

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติ

การประจำป0การศึกษา พ.ศ. 2566 

- โครงการธุรการโรงเรียน 

- โครงการพัฒนาระบบการเงิน บัญชี และพัสดุ 

- โครงการพัฒนาส\งเสริมประสิทธิภาพครูและ

บุคลากร 

- โครงการสร9างขวัญกำลังใจบุคลากร 

- โครงการระดมทรัพยากรเก็บเงินบำรุงการศึกษา

ของโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

- โครงการประชุมกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- โครงการพัฒนาระบบบุคลากร  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน

ท่ีเนNนผูNเรียนเปeนสำคัญ  

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร9างโอกาส

ให9ผู9เรียนทุกคนมีส\วนร\วม 

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของ

ชุมชนและท9องถ่ิน    

3. การตรวจสอบและประเมินความรู9ความเข9าใจ

ของผู9เรียนอย\างเปvนระบบ และมีประสิทธิภาพ 

 

- โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

- โครงการนิเทศในสถานศึกษา 

- โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 

- โครงการจัดทำหลักสูตรและแผนการเรียนรู9 

- โครงการวัดผลและประเมินผลคุณภาพผู9เรียน 

- โครงการธุรการฝñายวิชาการ 

- โครงการวันไหว9ครู 

- โครงการเลือกต้ังประธานนักเรียน     

- โครงการสภานักเรียน          

- โครงการประชุมผู9ปกครอง 

- โครงการระบบดูแลช\วยเหลือนักเรียน 
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2. ค%าหนังสือเรียน 

ระดับช้ัน จำนวนนักเรียน ป<การศึกษาละ รวม 

มัธยมศึกษาป1ท่ี 1 67 808.00 54,136.00 

มัธยมศึกษาป1ท่ี 2 46 921.00 42,366.00 

มัธยมศึกษาป1ท่ี 3 47 996.00 46,812.00 

มัธยมศึกษาป1ท่ี 4 31 1,384.00 42,904.00 

มัธยมศึกษาป1ท่ี 5 33 1,326.00 43,758.00 

มัธยมศึกษาป1ท่ี 6 41 1,164.00 47,724.00 

รวม 265   277,700.00 

 
 
 
 
 
 
 

1. ค%าจัดการเรียนการสอน-งบสนับสนุนรายหัว 2565 

ระดับช้ัน จำนวนนักเรียน สนับสนุน/หัว เงินเพ่ิม 1/2564 เงินเพ่ิม 2/2564 รวมคนละ รวม 

มัธยมศึกษาป1ท่ี 1 67 3,500.00 500.00 500.00 4,500.00 301,500.00 

มัธยมศึกษาป1ท่ี 2 46 3,500.00 500.00 500.00 4,500.00 207,000.00 

มัธยมศึกษาป1ท่ี 3 47 3,500.00 500.00 500.00 4,500.00 211,500.00 

มัธยมศึกษาป1ท่ี 4 31 3,800.00 500.00 500.00 4,800.00 148,800.00 

มัธยมศึกษาป1ท่ี 5 33 3,800.00 500.00 500.00 4,800.00 148,800.00 

มัธยมศึกษาป1ท่ี 6 41 3,800.00 500.00 500.00 4,800.00 196,800.00 

รวม 265         1,214,400.00 
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3. ค%าอุปกรณNการเรียน 

ระดับช้ัน จำนวนนักเรียน ภาคเรียนละ ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 รวม 

มัธยมศึกษาป1ท่ี 1 67 210.00 14,070.00 14,070.00 28,140.00 

มัธยมศึกษาป1ท่ี 2 46 210.00 9,660.00 9,660.00 19,320.00 

มัธยมศึกษาป1ท่ี 3 47 210.00 9,870.00 9,870.00 19,740.00 

มัธยมศึกษาป1ท่ี 4 31 230.00 7,130.00 7,130.00 14,260.00 

มัธยมศึกษาป1ท่ี 5 33 230.00 7,590.00 7,590.00 15,180.00 

มัธยมศึกษาป1ท่ี 6 41 230.00 9,430.00 9,430.00 18,860.00 

รวม 265 1,320.00 57,750.00 57,750.00 115,500.00 

 
 
 
 
 

4. ค%าเคร่ืองแบบนักเรียน 

ระดับช้ัน จำนวนนักเรียน ป<การศึกษาละ รวม 

มัธยมศึกษาป1ท่ี 1 67 450.00 30,150.00 

มัธยมศึกษาป1ท่ี 2 46 450.00 20,700.00 

มัธยมศึกษาป1ท่ี 3 47 450.00 21,150.00 

มัธยมศึกษาป1ท่ี 4 31 500.00 15,500.00 

มัธยมศึกษาป1ท่ี 5 33 500.00 16,500.00 

มัธยมศึกษาป1ท่ี 6 41 500.00 20,500.00 

รวม 265 2,850.00 124,500.00 
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5. ค%ากิจกรรมพัฒนาผูUเรียน 

ระดับช้ัน จำนวนนักเรียน ภาคเรียนละ ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 รวม 

มัธยมศึกษาป1ท่ี 1 67 440.00 29,480.00 29,480.00 58,960.00 

มัธยมศึกษาป1ท่ี 2 46 440.00 20,240.00 20,240.00 40,480.00 

มัธยมศึกษาป1ท่ี 3 47 440.00 20,680.00 20,680.00 41,360.00 

มัธยมศึกษาป1ท่ี 4 31 475.00 14,725.00 14,725.00 29,450.00 

มัธยมศึกษาป1ท่ี 5 33 475.00 15,675.00 15,675.00 31,350.00 

มัธยมศึกษาป1ท่ี 6 41 475.00 19,475.00 19,475.00 38,950.00 

รวม 265   120,275.00 120,275.00 240,550.00 
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เงินรายไดUสถานศึกษา 

เงินระดมทรัพยากร 

ระดับช้ัน จำนวนนักเรียน 

เงินระดม

ทรัพยากร/

คน/ภาคเรียน 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 รวม 

เงินระดมทรัพยากร           

มัธยมศึกษาป1ท่ี 1 67 600 40,200 40,200 80,400 

มัธยมศึกษาป1ท่ี 2 46 600 27,600 27,600 55,200 

มัธยมศึกษาป1ท่ี 3 47 600 28,200 28,200 56,400 

มัธยมศึกษาป1ท่ี 4 31 600 18,600 18,600 37,200 

มัธยมศึกษาป1ท่ี 5 33 600 19,800 19,800 39,600 

มัธยมศึกษาป1ท่ี 6 41 600 24,600 24,600 49,200 

รวม 265 600 159,000 159,000 318,000 

เงินบริจาค         21,000 

รวม         339,000 

เงินสนับสนุนเทศบาลตำบลบ9านสวน 

กีฬาสีภายในโรงเรียน 

บ9านสวนวิทยาคม         
10,000.00 

โครงการลูกเสือ เนตรนารี         10,000.00 

โครงการวWายน้ำเพ่ือชีวิต 

(LIVE SAVING)         34,550.00 

โครงการแอโรบิกเพ่ือ

สุขภาพหWางไกลยาเสพติด         
5,145.00 

รวม         59,695.00 

รวมเงินรายได9สถานศึกษา 398,695.00 
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โครงการกลุ)มงานบริหารวิชาการ 
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โครงการ   พัฒนาการจัดการเรียนรู9กลุWมสาระการเรียนรู9คณิตศาสตรk 

กลุ%มงาน   บริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที่ 1 พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ

ตWอสังคมและสิ่งแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและ

เทคโนโลยี 

นโยบายสพฐ.  ด9านคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู9เรียน (1.1) 

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง  

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุรียkพรรณ นาคกุล 

    นางสาวศุภร ทาตWอย 

ระยะเวลาในการดำเนินการ    ตลอดป1การศึกษา 2565    

1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหWงชาติ พ.ศ. 2542 แก9ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา “มาตรา 22 การจัดการศึกษาต9องยึดหลักวWา

ผู 9เร ียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู 9และพัฒนาตนเองได9  และถือวWาผู 9เร ียนมีความสำคัญที ่สุด 

กระบวนการจัดการศึกษาต9องสWงเสริมให9ผู9เรียนสามารถพัฒนา” และมาตรา 23 การจัดการศึกษา ท้ัง

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต9องเน9นความสำคัญทั้งความรู9 

คุณธรรม กระบวนการเรียนรู9และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตWละระดับการศึกษาในเรื ่อง

ตWอไปนี้ วงเล็บ (4) ความรู9 และทักษะด9านคณิตศาสตรk และด9านภาษา เน9นการใช9ภาษาไทยอยWางถูกต9อง

และเพื่อให9สอดคล9องกับจุดเปtาหมายของโรงเรียนที่ต9องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให9ได9

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  เพื่อพัฒนาผู9เรียนให9นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหk   

คิดสังเคราะหkและวิจารณญาณมีความคิดสร9างสรรคk   คิดไตรWตรองและมีวิสัยทัศนk และมีทักษะที่จำเปwน

ตามหลักสูตร กลุWมสาระคณิตศาสตรkจึงมีความจำเปwนต9องพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรkให9มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน     

 

2. วัตถุประสงคN 

2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตรkของกลุWมสาระคณิตศาสตรkให9สูงข้ึน 

2.2 เพ่ือให9ผู9เรียนได9พัฒนาทักษะการเรียนคณิตศาสตรkได9อยWางมีประสิทธิภาพ 
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3. เป]าหมาย  

3.1 ดUานปริมาณ  

3.1.1 นักเรียนจำนวนร9อยละ 60 มีผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตรkพ้ืนฐานใน 

ระดับปานกลาง (มีคะแนน 60-64)  ข้ึนไป ท้ังสองภาคเรียน 

 

3.2 ดUานคุณภาพ  

     3.2.1 ผู9เรียนมีเจตคติท่ีดีตWอวิชาคณิตศาสตรk 

 

4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผูUรับผิดชอบ 

1 

 

 

วางแผน (plan) 

 เสนอขออนุมัติดำเนินการ แตWงต้ัง

คณะกรรมการและขออนุมัติโครงการ 

มี.ค. 65 

 

นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล 

 

2 ดำเนินการ (Do) 

1.สำรวจความต9องการวัสดุ ส่ือ สำหรับการ

จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรk และกิจกรรม

ชุมนุมคณิตศาสตรk 

 

เม.ย. - พ.ค.65 

 

นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล 

 

 2.ดำเนินการ จัดทำ/ จัดหา/จัดซ้ือส่ือ วัสดุ                     

การเรียนการสอนคณิตศาสตรk 

เม.ย. – ก.ย.65 นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล 

 

 3. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรk 

 

ตลอดป1การศึกษา 

2565 

นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล 

นางสาวศุภร  ทาตWอย 

และครูกลุWมสาระคณิตศาสตรk 

3 ตรวจสอบ (Check) 

ตรวจสอบงบประมาณให9เปwนไปตามแผน 

ก.ย.65 นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล 

 

4 ประเมินผลและรายงาน (Action) 

1. นักเรียนทำแบบวัดเจตคติตWอการเรียน

คณิตศาสตรk 

มี.ค. 66 นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล 

 

 2. สรุปโครงการและรายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. 66 นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล 
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5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน - 

2. ใช9สอย - 

3. วัสดุ 4,700 

รวม 4,700 

 

6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

- - 4,700 - - - - - 

 

7. การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ดUานปริมาณ 

นักเรียนจำนวนร9อยละ 60 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ในรายวิชาคณิตศาสตรkพ้ืนฐานในระดับปานกลาง  

(มีคะแนน 60-64)  ข้ึนไป    

 

     

 

คำนวณจากจำนวน

นักเรียนท่ีได9ผลการเรียน

ระดับปานกลางจาก 

ปพ.5 

 

ใบปพ.5  

รายวิชาคณิตศาสตรkพ้ืนฐาน 

 

ดUานคุณภาพ 

ผู9เรียนมีเจตคติท่ีดีตWอวิชาคณิตศาสตรk 

 

1) หาคะแนนเฉล่ียจาก 

แบบวัดเจตคติ 

 

1) แบบวัดเจตคติ 

 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

 8.1 นักเรียนได9ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเปtาหมายด9านปริมาณ 

8.2 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตWอวิชาคณิตศาสตรk   
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(ลงช่ือ)      ผู9เสนอโครงการ 

                    (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

      หัวหน9ากลุWมสาระการเรียนรู9คณิตศาสตรk 

 

(ลงช่ือ)      ผู9เสนอโครงการ 

                        (นางสาวศุภร ทาตWอย) 

 

(ลงช่ือ)      ผู9เห็นชอบโครงการ 

                        (นางเรณู  บุญอินทรk) 

           หัวหน9ากลุWมงานบริหารวิชาการ 

 

      (ลงช่ือ)      ผู9รับโครงการ 

                    (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

           หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

     

(ลงช่ือ)      ผู9อนุมัติโครงการ 

                     (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

           รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

        

(ลงช่ือ)       ผู9อนุมัติโครงการ 

                       (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                  ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   โครงการกลุWมสาระการเรียนรู9วิทยาศาสตรk 

กลุ%มงาน   บริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที่ 1  พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ

ตWอสังคมและสิ่งแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและ

เทคโนโลยี 

ข9อที่ 2  พัฒนาครูให9สามารถจัดการเรียนการสอนอยWางมีคุณภาพ 

โดยนำ ICT มาใช9ในการจัดการเรียนรู9อยWางมีประสิทธิภาพและมีการ

พัฒนาตามหลักสูตร 

นโยบายสพฐ.  ด9านคุณภาพ/ด9านประสิทธิภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู9เรียน (1.1) 

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง  

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ และนางปรางทิพยk  เต็มสวัสด์ิ 

ระยะเวลาในการดำเนินการ    พฤษภาคม 2565 –  มีนาคม 2566 

1. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาการเรียนการสอนตามพระราชการศึกษาแหWงชาติ พ.ศ. 2551 นั้นจะเน9นการจัด 

การเรียนการสอนโดยเน9นผู9เรียนเปwนสำคัญ ผู9สอนชWวยสWงเสริม แนะแนวทางให9เกิดองคkความรู9แกWผู9เรียน  

โดยการจัดหาแหลWงการเรียนรู9 ทั้งแหลWงการเรียนรู9ภายในห9องเรียนและภายนอกห9องเรียน และนำเอา

เทคโนโลยีมาผสมผสานให9ผู 9เรียนเกิดการเรียนรู 9ให9ได9มากที่สุด ดังนั ้นผู 9สอนจะต9องพัฒนาตนเอง  

พัฒนาความรู9ความสามารถทั้งด9านเนื้อหาตามกลุWมสาระการเรียนรู9ตWางๆ ที่ทำหน9าที่รับผิดชอบสอน  

ด9านการถWายทอดความรู9สูWผู9เรียนด9วยวิธีการตWางๆ ให9ผู9เรียนได9เกิดการเรียนรู9ให9ได9มากที่สุด การพัฒนา

ตนเองให9มีประสิทธิภาพนั้น ยWอมเกิดจากรWางกายและจิตใจที่สมบูรณkแข็งแรง และขวัญกำลังที่ดี ดังน้ัน

ฝãายวิชาการจึงจัดทำโครงการพัฒนาผลสมฤทธิ์ทางการเรียนนี้ขึ้นพร9อมจัดกิจกรรมในการพัฒนาผู9เรียน

ให9เต็มตามศักยภาพสอดคล9องกับความต9องการของผู9เรียน ผู9ปกครอง ชุมชน 

 

2. วัตถุประสงคN 

2.1 เพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรkให9สูงขึ้น และมีความสามารถในการ

แขWงขันในระดับตWาง ๆ ได9 

2.2 เพ่ือให9นักเรียนได9รWวมกิจกรรมในสัปดาหkวันวิทยาศาสตรk 

2.3 เพ่ือการสWงเสริมและสนับสนุนตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู9เรียน 
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3. เป]าหมาย  

3.1 ดUานปริมาณ  

3.1.1 นักเรียนร9อยละ 90 ได9รับการพัฒนาทักษะในการเรียนในกลุWมสาระการเรียนรู9

วิทยาศาสตรkและเทคโนโลยี 

 3.1.2 นักเรียนร9อยละ 80 ได9เข9ารWวมกิจกรรมวันวิทยาศาสตรk  

3.2 ดUานคุณภาพ  

3.2.1 นักเรียนได9รับการสWงเสริมและสนับสนุนตามความสามารถ ความถนัดและความ

สนใจของผู9เรียน  
 
4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูUรับผิดชอบ 

ประชุมช้ีแจง วางแผน กำหนดผู9รับผิดชอบ มีนาคม 65 นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ 

จัดทำโครงการเสนอโครงการ เมษายน 65 นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ 

นางปรางทิพยk  เต็มสวัสด์ิ 

เตรียมดำเนินงาน พฤษภาคม 65 - 

มีนาคม 66 

คณะครู 

โรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

นิเทศติดตาม กุมภาพันธk 66 นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ 

นางปรางทิพยk  เต็มสวัสด์ิ 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม มีนาคม 66 นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ 

นางปรางทิพยk  เต็มสวัสด์ิ 

สรุปรายงานผลปฏิบัติโครงการ มีนาคม 66 นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ 

นางปรางทิพยk  เต็มสวัสด์ิ 

ประเมินโครงการ มีนาคม 66 นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ 

นางปรางทิพยk  เต็มสวัสด์ิ 
 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

(ประมาณคร%าวๆ ไม%รวมค%าวัสดุธุรการ เช%นกระดาษค%าหมึก ต%างๆ) 

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน  

2. ใช9สอย 

คWาจ9างเหมารถ 

10,000 

3. วัสดุ 10,000 

รวม 20,000 
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6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

10,000  10,000      

 

7. การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ด"านปริมาณ 
1. นักเรียนร9อยละ 90 ได9รับการพัฒนาทักษะในการ

เรียนในกลุWมสาระการเรียนรู9วิทยาศาสตรkและ

เทคโนโลยี 

2. นักเรียนร9อยละ 80 ได9เข9ารWวมกิจกรรมวัน

วิทยาศาสตรk  

 

การวัดและประเมินผล 

 

 

ประเมินผล 

 

แบบสังเกต , ปพ.5 

 

 

แบบสอบถาม 

ด"านคุณภาพ 
นักเรียนได9รับการสWงเสริมและสนับสนุนตาม

ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู9เรียน  

 

ประเมินผล 

 

แบบสอบถาม 

 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

 8.1 นักเรียนได9รับการพัฒนาทักษะในการเรียนในกลุWมสาระการเรียนรู9วิทยาศาสตรkและ

เทคโนโลยี 

 8.2 นักเรียนได9เข9ารWวมกิจกรรมวันวิทยาศาสตรk 

 8.3 นักเรียนได9รับการสWงเสริมและสนับสนุนตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของ 

ผู9เรียน 

 

       (ลงช่ือ)                   ผู9เสนอโครงการ 

                   (นางสาวชมพูนุท  เรือนเครือ) 

                                 หัวหน9ากลุWมสาระการเรียนรู9วิทยาศาสตรkและเทคโนโลยี 

 

 (ลงช่ือ)                   ผู9เสนอโครงการ 

                 (นางปรางทิพยk  เต็มสวัสด์ิ) 
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      (ลงช่ือ)                ผู9เห็นชอบโครงการ 

             (นางเรณู บุญอินทรk) 

       หัวหน9ากลุWมงานบริหารวิชาการ 

 

       (ลงช่ือ)          ผู9รับโครงการ 

                          (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

              หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

 

(ลงช่ือ)          ผู9อนุมัติโครงการ 

                        (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

           รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

       (ลงช่ือ)          ผู9อนุมัติโครงการ 

                        (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 
                     ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   พัฒนาการเรียนการสอนกลุWมสาระการงานอาชีพ 

กลุ%มงาน   บริหารงานวิชาการ 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที่ 1 พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ

ตWอสังคมและสิ่งแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและ

เทคโนโลยี 

นโยบายสพฐ.  ด9านคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู9เรียน (1.1) 

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง  

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นายประสพ กระพันเขียว 

ระยะเวลาในการดำเนินการ    ตลอดป1การศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

           การจัดการเรียนการสอนในสภาพปmจจุบัน จำเปwนต9องมีวัสดุอุปกรณk สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

เพียงพอตWอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน ทำให9มีโอกาสใช9สื ่อและนวัตกรรมท่ี

หลากหลายสWงเสริมผู9เรียนมีสมรรถภาพทางความรู9 ทักษะการทำงาน กลุWมสาระการเรียนรู9การงานอาชีพ

และเทคโนโลยีจึงจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสWงเสริมให9นักเรียนเกิดการเรียนรู9แบบองคkรวม

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  ให9บรรลุตามวัตถุประสงคkของหลักสูตรและนโยบายการจัดการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการอยWางตWอเน่ืองและย่ังยืนสืบไป 

 

2. วัตถุประสงคN    

2.1. ผลผลิต  (Outputs) 

2.1.1. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุWมสาระการเรียนรู9การงานงานอาชีพให9

เกิดประสิทธิภาพ 

2.1.2. เพ่ือสWงเสริมให9นักเรียนได9ฝåกทักษะกระบวนเทคโนโลยีและการทำงานเพ่ือเปwน 

พ้ืนฐานการประกอบอาชีพในการดำรงชีวิตประจำวัน 

 2.2 ผลลัพธN  (Outcomes) 

2.2.1 นักเรียนได9ฝåกทักษะกระบวนเทคโนโลยีและการทำงานเพ่ือเปwนพ้ืนฐานการ 

ประกอบอาชีพในการดำรงชีวิตประจำวัน 

2.2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  
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3. เป]าหมาย         

  3.1 เป]าหมายเชิงปริมาณ   

3.1.1 นักเรียนจำนวนร9อยละ 100 ได9รับการสWงเสริมด9านการศึกษาอยWางมีคุณภาพ 

โดยใช9กระบวนการเทคโนโลยีในการฝåกทักษะการทำงาน และเกิดการพัฒนา เพ่ือเปwน

พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 

 3.1.2 ร9อยละ 80 ของนักเรียนสามารถฝåกทักษะการทำงาน      

      3.2 เป]าหมายเชิงคุณภาพ 

3.2.1 กลุWมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีมีวัสดุอุปกรณkการเรียนการสอนอยWาง

เพียงพอตรงตามความต9องการของครูและนักเรียน 

3.2.2 พัฒนาปรับเปล่ียนบทบาทกระบวนการเรียนการสอนให9ไปในแนวทางสWงเสริม 

กระบวนการคิดวิเคราะหk การแก9ปmญหา  

 

4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

 4.1 ลักษณะกิจกรรม 

 

 

 

 

กิจกรรม 

 

วิธีดำเนินงาน/ข้ันตอน

การปฏิบัติ 

 

ระยะเวลา 

(วันเร่ิมตUน -วันส้ินสุด) 

 

สถานท่ี

ปฏิบัติ 

 

ค%าใชUจ%าย 

(บาท) 

 

ผูUปฏิบัติ 

กิจกรรมท่ี  1 

พัฒนาการเรียน 

การสอนวิชาการงาน

อาชีพ 

1. ศึกษาหลักสูตร 

2. เขียนสาระการเรียนรู9 

3. ผลิตส่ือ  

4. จัดหา / ซ้ือครุภัณฑk 

5. ดำเนินการสอน 

6. ประเมินและสรุปผล 

ตลอดป1การศึกษา 

 

 

 

ห9องโรง

ฝåกงาน 

 

 

5,400 นายประสพ  

กระพันเขียว  

กิจกรรมท่ี  2 

พัฒนาการเรียนการ

สอนวิชาคหกรรม 

1. ศึกษาหลักสูตร 

2. เขียนสาระการเรียนรู9 

3. ผลิตส่ือ  

4. จัดหา / ซ้ือครุภัณฑk 

5. ดำเนินการสอน 

6. ประเมินและสรุปผล 

ตลอดป1การศึกษา ห9อง 

การงาน 1 

 

5,400 ครูผู9รับผิดชอบ

รายวิชาคหกรรม 
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 4.2 กิจกรรมดำเนินงาน 

ข้ันตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป<) 
ผูUรับผิดชอบ 

1. วางแผน (plan) 1. เสนอขออนุมัติดำเนินการ, แตWงต้ัง

คณะกรรมการและขออนุมัติโครงการ 

มี.ค.65 นายประสพ  กระพัน

เขียว 

 

2. ดำเนินการ (Do) 1. ศึกษาหลักสูตร 

2. เขียนสาระการเรียนรู9/แผนการ

เรียนรู9 

3. ผลิตส่ือ  

4. จัดหา / ซ้ือครุภัณฑk 

5.วางแผนการจัดกิจกรรม 

6. ดำเนินการสอน 

7. นำนักเรียนออกเผยแพรWตWอชุมชน 

มี.ค.65 นายประสพ  กระพัน

เขียว 

 

3. ตรวจสอบ 

(Check) 

ตรวจสอบการจัดหาส่ือและวัสดุ

อุปกรณk 

พ.ค.65 นายประสพ  กระพัน

เขียว 

4. ประเมินผลและ

รายงาน (Action) 

1. สรุป / รายงานผลการดำเนินงาน มี.ค.66 นายประสพ  กระพัน

เขียว 

 

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน - 

2. ใช9สอย - 

3. วัสดุ 18,100 

รวม 18,100 
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6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

  9,000  9,100    

 

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ผลผลิต (Outputs) 

-  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนกลุWมสาระการเรียนรู9การงานงานอาชีพให9

เกิดประสิทธิภาพ 

 - เพ่ือสWงเสริมให9นักเรียนได9ฝåกทักษะ

กระบวนเทคโนโลยีและการทำงานเพ่ือเปwน

พ้ืนฐานการประกอบอาชีพในการดำรงชีวิต

ประจำวัน 

ผลลัพธN (Outcomes) 

-นักเรียนได9ฝåกทักษะกระบวน

เทคโนโลยีและการทำงานเพ่ือเปwนพ้ืนฐานการ

ประกอบอาชีพในการดำรงชีวิตประจำวัน 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

กลุWมสาระการงานอาชีพสูงข้ึน 

 

การตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจสอบ 

แบบสำรวจรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสำรวจรายการ 

 

 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

8.1 นักเรียนได9รับการสWงเสริมด9านการศึกษาอยWางมีคุณภาพ โดยใช9กระบวนการเทคโนโลยีใน 

การฝåกทักษะการทำงาน และเกิดการพัฒนา เพ่ือเปwนพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 

8.2 กลุWมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีมีวัสดุอุปกรณkการเรียนการสอนอยWางเพียงพอตรง

ตามความต9องการของครูและนักเรียน 
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8.3 นักเรียนได9รับพัฒนาปรับเปล่ียนบทบาทกระบวนการเรียนการสอนให9ไปในแนวทางสWงเสริม 

กระบวนการคิดวิเคราะหk การแก9ปmญหา  

 

                           (ลงช่ือ)     ผู9เสนอโครงการ 

             (นายประสพ  กระพันเขียว) 

          หัวหน9ากลุWมสาระการเรียนรู9การงานอาชีพ 

 

      (ลงช่ือ)              ผู9เห็นชอบโครงการ 

                    (นางเรณู  บุญอินทรk) 

                         หัวหน9ากลุWมงานบริหารวิชาการ 

 

      (ลงช่ือ)        ผู9รับโครงการ 

                  (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

                หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

 

         (ลงช่ือ)        ผู9อนุมัติโครงการ 

                   (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

                     รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

     

      (ลงช่ือ)             ผู9อนุมัติโครงการ 

                        (นายเกียรติชัย สังขkจันทรk) 

                                                     ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   สาระการเรียนรู9ภาษาไทย  

กลุ%มงาน   บริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที่ 1  พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ

ตWอสังคมและสิ่งแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและ

เทคโนโลยี 

ข9อที่ 2  พัฒนาครูให9สามารถจัดการเรียนการสอนอยWางมีคุณภาพ 

โดยนำ ICT มาใช9ในการจัดการเรียนรู9อยWางมีประสิทธิภาพและมีการ

พัฒนาตามหลักสูตร 

นโยบายสพฐ.  ด9านคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู9เรียน (1.1)  

ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเน่ือง  
ผูUรับผิดชอบโครงการ  นางปéยะชาติ  อ9นสาย 

ระยะเวลาในการดำเนินการ    พฤษภาคม 2565  –  มีนาคม  2566 

1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนในสภาพปmจจุบัน จำเปwนต9องมีวัสดุอุปกรณkที่ทันสมัยและเปwนปmจจุบัน 

เพียงพอตWอ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน ทำให9มีโอกาสใช9สื ่อและนวัตกรรมท่ี

หลากหลาย สWงเสริมให9เกิดการ เรียนรู9แบบองคkรวมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ ้น  บรรลุตาม

วัตถุประสงคkของหลักสูตรและนโยบายการจัด การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ อยWางตWอเนื่องและ

ย่ังยืนสืบไป  
 

2. วัตถุประสงคN 

2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนสืบสานวัฒนธรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย  
2.3 เพ่ือส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ 
ผู้เรียน 
 

3. เป]าหมาย  

3.1 ดUานปริมาณ  

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 10 – 20 % ของนักเรียนท้ังหมดท่ีมีความรู้ 
และความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้โอกาสในการแสดงศักยภาพ
ตามความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ี 
3.1.2 นักเรียนท้ังหมดเข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ร้อยละ 80 
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3.2 ดUานคุณภาพ  

3.2.1 ครูเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
3.2.2 นักเรียนสืบสานวัฒนธรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย  
3.2.3 นักเรียนได้รับการส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

 
4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูUรับผิดชอบ 

ประชุมช้ีแจง วางแผน กำหนด
ผู้รับผิดชอบ 

เมษายน 2565 คณะครูโรงเรียนบ้านสวน

วิทยาคม 
จัดทำโครงการเสนอโครงการ เมษายน 2565 นางปิยะชาติ  อ้นสาย 
เตรียมดำเนินงาน 

มิถุนายน 2565 
คณะครูโรงเรียนบ้านสวน

วิทยาคม 
นิเทศติดตาม มิถุนายน 2565 นางปิยะชาติ  อ้นสาย 
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม มีนาคม 2565 นางปิยะชาติ  อ้นสาย 
สรุปรายงานผลปฏิบัติโครงการ มีนาคม 2565 นางปิยะชาติ  อ้นสาย 
ประเมินโครงการ ช่วงส้ินภาคเรียน นางปิยะชาติ  อ้นสาย 

 
5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน - 

2. ใช9สอย 10,000 

3. วัสดุ 10,400 

รวม 20,400 

***ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
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6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3 

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค.66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
15,400 -  -  - 5,000 - 

 

7. การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ดUานปริมาณ 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 10 – 20 % ของ
นักเรียนท้ังหมดท่ีมีความรู้และความสามารถพิเศษ 
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้โอกาสในการแสดง

ศักยภาพตามความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ี 

 
1.สำรวจจำนวนนักเรียน 

 
1.แบบสำรวจจำนวนนักเรียน 
 

2. นักเรียนท้ังหมดเข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่และวัน
ภาษาไทย ร้อยละ 80 

1.สำรวจจำนวนนักเรียน 1.แบบสำรวจจำนวนนักเรียน 
2.แบบประเมินกิจกรรมวัน
สุนทรภู่และภาษาไทย 

ดUานคุณภาพ 

1. ครูเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
ประเมินผล 

 
แบบประเมินผล 

2. นักเรียนสืบสานวัฒนธรรมวันสุนทรภู่และวัน
ภาษาไทย 

ประเมินผล แบบประเมินผล 

 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

 8.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีอุปกรณ์ ส่ือในการจัดการเรียนการสอน และนักเรียนมี 
การเรียนสัมฤทธ์ิผลสูงข้ึน และสร้างความพึงพอใจให้กับนักเรียนในกาจัดกิจกรรม 

 
(ลงช่ือ)         ผู้เสนอโครงการ 
     (นางปิยะชาติ  อ้นสาย)   

       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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(ลงช่ือ)               ผู9เห็นชอบโครงการ 

                          (นางเรณู  บุญอินทรk) 

              หัวหน9ากลุWมงานบริหารวิชาการ 

                 
(ลงช่ือ)               ผู้รับโครงการ 

                      (นางสาวสุรีย์พรรณ  นาคกุล) 
           หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

 

(ลงช่ือ)               ผู9อนุมัติโครงการ 

                       (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร)                         

         รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
  

(ลงช่ือ)          ผู้อนุมัติโครงการ 
                         (นายเกียรติชัย     สังข์จันทร์) 
                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

กลุ%มงาน   บริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที่ 1  พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ

ตWอสังคมและสิ่งแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและ

เทคโนโลยี 

ข9อที ่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเน9นความ

รWวมมือกับทุกภาคสWวน เพ่ือสWงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
นโยบายสพฐ.  ด9านคุณภาพ/ด9านประสิทธิภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู9เรียน (1.1) 

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง  

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นายพิษณุ  สิงหkโสดและ นางสาวบุญมา  ไทยร่ี 

ระยะเวลาในการดำเนินการ    ตลอดป1การศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

ภาษาเปwนวัฒนธรรมที่สำคัญอยWางหนึ่งของทุกชาติ  ซึ่งเปwนเครื่องมือสื่อสาร  เปwนการสื่อภาษา

ทำให9คนมีความเข9าใจซึ ่งกันและกันและเปwนสื ่อในการเชื ่อมความสามัคคีทั ้งในชาติและตWางชาติ  

โดยเฉพาะภาษาอังกฤษถือวWาเปwนภาษาสากล โรงเรียนจึงได9จัดให9มีกิจกรรมสWงเสริมและพัฒนาทักษะ

การเรียนการสอนและกิจกรรมตWางๆ เก่ียวกับภาษาอังกฤษเพ่ือให9มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
 

2. วัตถุประสงคN 

2.1 สWงเสริมและพัฒนาทักษะในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให9สูงข้ึน 

          2.2 เพ่ือสWงเสริมให9นักเรียนรู9จักแสวงหาความรู9เพ่ือเปwนพ้ืนฐานการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 
 

3. เป]าหมาย           

3.1 ดUานปริมาณ   

นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมทุกคนได9รับการพัฒนาทักษะในการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ 

3.2 ดUานคุณภาพ  

นักเรียนได9รับการสWงเสริมและพัฒนาทักษะในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให9

นักเรียนมีศักยภาพ 
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4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูUรับผิดชอบ 

ประชุมช้ีแจง วางแผน กำหนดผู9รับผิดชอบ เมษายน 2565 ครูกลุWมสาระการเรียนรู9ภาษาตWางประเทศ           

จัดทำโครงการเสนอโครงการ เมษายน 2565 ครูกลุWมสาระการเรียนรู9ภาษาตWางประเทศ           

เตรียมดำเนินงาน พฤษภาคม 2565 ครูกลุWมสาระการเรียนรู9ภาษาตWางประเทศ           

นิเทศติดตาม ตลอดป1การศึกษา 2565 ครูกลุWมสาระการเรียนรู9ภาษาตWางประเทศ           

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม มีนาคม 2566 ครูกลุWมสาระการเรียนรู9ภาษาตWางประเทศ           

สรุปรายงานผลปฏิบัติโครงการ มีนาคม 2566 ครูกลุWมสาระการเรียนรู9ภาษาตWางประเทศ           

ประเมินโครงการ ชWวงส้ินภาคเรียน ครูกลุWมสาระการเรียนรู9ภาษาตWางประเทศ           
 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน - 

2. ใช9สอย - 

3. วัสดุ 15, 000 

รวม 15, 000 
 

6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค.66 – 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

8,000    7,000    
 

7. การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ด"านปริมาณ   
นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมทุกคนได9รับการ

พัฒนาทักษะในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 

การสังเกต 

 

 

        แบบสังเกตการสอน 

ด"านคุณภาพ 
นักเรียนได9รับการสWงเสริมและพัฒนาทักษะในการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษให9นักเรียนมีศักยภาพ 

 

การสอบถาม 

 

แบบสอบถาม 



            แผนปฏิบัติการประจำป1การศึกษา  2565 หน9า   

  

79 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

8.1 นักเรียนได9รับการสWงเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสูงข้ึน 

8.2 กลุWมสาระการเรียนรู9ภาษาตWางประเทศมีอุปกรณkด9านเทคโนโลยีเพ่ือสWงเสริมการเรียนการ

สอน  

ภาษาตWางประเทศ และมีบรรยากาศในการเรียนการสอน ภาษาตWางประเทศอยWางแท9จริง 

        

(ลงช่ือ)    ผู9เสนอโครงการ 

                     (นายพิษณุ   สิงหkโสด) 

                         หัวหน9ากลุWมสาระการเรียนรู9ภาษาอังกฤษ 

 

                                                     (ลงช่ือ)    ผู9เสนอโครงการ 

                                             (นางสาวบุญมา  ไทยร่ี) 

 

          (ลงช่ือ)    ผู9เห็นชอบโครงการ 

                        (นางเรณู  บุญอินทรk) 

            หัวหน9ากลุWมงานบริหารวิชาการ 

 

(ลงช่ือ)    ผู9รับโครงการ 

                   (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

        หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

 

    (ลงช่ือ)    ผู9อนุมัติโครงการ 

                    (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

      รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

       (ลงช่ือ)    ผู9อนุมัติโครงการ 

                       (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                 ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   กลุWมสาระการเรียนรู9สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กลุ%มงาน   บริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที่ 1  พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ

ตWอสังคมและสิ่งแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและ

เทคโนโลยี 

นโยบายสพฐ.  ด9านคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู9เรียน (1.1) 

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง/โครงการใหมW     

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นายวัชรพล  ฉุยฉาย 

    นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย9ม 

ระยะเวลาในการดำเนินการ    ตลอดป1การศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

 การศึกษามีความสำคัญตWอการพัฒนาประเทศ  ในฐานะที่เปwนกระบวนการหนึ่งที่มีบทบาท

โดยตรงตWอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยk  ให9มีคุณภาพเหมาะสมและมีคุณสมบัติสอดคล9องกับความ

ต9องการในการใช9กำลังของประเทศ เพราะการศึกษาเปwนกระบวนการพัฒนาบุคคลให9มีความเจริญงอก

งามทุกด9านคือ สติปmญญา  อารมณkและสังคม ถ9าประเทศใดประชากรมีการศึกษาสูง  ประเทศนั้นก็จะมี

กำลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถเพ่ิมรายได9ตWอบุคคลให9สูงข้ึน  

 การจัดทำโครงการกลุWมสาระการเรียนรู9สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขึ้นมาเพื่อเปwน

กรอบแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุWมสาระการเรียนรู9สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรมเพ่ือพัฒนานักเรียนให9มีความเจริญงอกงามในทุกด9าน  

 

2. วัตถุประสงคN 

 2.1 เพ่ือสWงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให9กับนักเรียนท่ีเรียนในกลุWมสาระการเรียนรู9สังคม 

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 2.2 เพ่ือสนองนโยบายของสำนักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 2.3 เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน 

 

3. เป]าหมาย  

3.1 ดUานปริมาณ 

ผู9เรียนร9อยละ 80% ได9รับการสWงเสริมและพัฒนาให9มีความรู9และทักษะท่ีจำเปwนตาม

หลักสูตรและแสวงหาความรู9ด9วยตนเองได9 
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3.2 ดUานคุณภาพ  

นักเรียนได9รับความรู9และพัฒนาทักษะอยWางเต็มศักยภาพตามความถนัดและความ

สนใจของผู9เรียน 

 

4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูUรับผิดชอบ 

ประชุมช้ีแจง วางแผน กำหนดผู9รับผิดชอบ เมษายน 2565 นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย9ม 
นายวัชรพล  ฉุยฉาย 

 
จัดทำโครงการเสนอโครงการ เมษายน 2565 

เตรียมดำเนินงาน 9 พฤษภาคม 2565 

นิเทศติดตาม มีนาคม 2566 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม มีนาคม 2566 

สรุปรายงานผลปฏิบัติโครงการ มีนาคม 2566 

ประเมินโครงการ ชWวงส้ินภาคเรียน 

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน - 

2. ใช9สอย - 

3. วัสดุ 7,000 

รวม 7,000 

 

6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66– 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

7,000 - - - - - - - 
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7. การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ด"านปริมาณ 
ผู9เรียนร9อยละ 80% ได9รับการสWงเสริมและ

พัฒนาให9มีความรู9และทักษะท่ีจำเปwนตามหลักสูตร

และแสวงหาความรู9ด9วยตนเองได9 

 

สังเกตการสอน 

 

        แบบสังเกตการสอน 

ด"านคุณภาพ 
นักเรียนได9รับความรู9และพัฒนาทักษะอยWาง

เต็มศักยภาพตามความถนัดและความสนใจของผู9เรียน 

 

ประเมินผล 

 

แบบประเมินผล 

 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

 นักเรียนได9รับการสWงเสริมและพัฒนาทำให9มีความรู9 ทักษะ และคุณลักษณะท่ีดีตWอกลุWมสาระการ

เรียนรู9สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และนักเรียนมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมสูงข้ึน 
 

(ลงช่ือ)    ผู9เสนอโครงการ 

                   (นางสาวมยุรฉัตร  ขวัญแย9ม) 

    หัวหน9ากลุWมสาระการเรียนรู9สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

(ลงช่ือ)    ผู9เห็นชอบโครงการ 

                        (นางเรณู  บุญอินทรk) 

            หัวหน9ากลุWมงานบริหารวิชาการ 

       

     (ลงช่ือ)    ผู9รับโครงการ 

                    (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

        หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

     

(ลงช่ือ)    ผู9อนุมัติโครงการ 

                    (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

     รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

       

 (ลงช่ือ)    ผู9อนุมัติโครงการ 

                       (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                 ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   พัฒนาการเรียนการสอนกลุWมสาระการเรียนรู9สุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุ%มงาน   บริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที่ 1  พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ

ตWอสังคมและสิ่งแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและ

เทคโนโลยี 

นโยบายสพฐ.  ด9านคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู9เรียน (1.1) 

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง  

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นายอธิราช   จันแสนตอ 

ระยะเวลาในการดำเนินการ    ตลอดป1การศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สWงเสริมพัฒนาคนให9เปwนมนุษยkที ่สมบูรณkด9านตWาง ๆ และ

แผนพัฒนาทางการศึกษา นโยบายสร9างเยาวชนให9เปwนคนดี คนเกWงมีความสุข ในวิถีชีวิตจารีตประเพณี 

สิ ่งแวดล9อมปรับตัวให9เข9ากับการเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัฒนk ซึ ่งมีผลกระทบกับเศรษฐกิจ สังคม 

การศึกษาและสุขภาพของคนเปwนอยWางยิ่ง กลุWมสาระการเรียนรู9สุขศึกษาและพลศึกษา มีมาตรฐานการ

เรียนรู9และวิสัยทัศนk มุWงให9ผู9เรียนพัฒนาทางด9านรWางกาย อารมณk สังคมและสติปmญญาและจิตวิญญาณ 

อันจะทำให9คนมีสุขภาพดีอยWางยั่งยืน ทั้งน้ี กลุWมสาระการเรียนรู9สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนบ9านสวน

วิทยาคมได9จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสนอง ตามมาตรการ 10 ประการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การเรียนรู9กลุWมสาระการเรียนรู9สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

2. วัตถุประสงคN 

2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนสนองนโยบายหลักสูตร 

2.2 เพ่ือเปwนการสWงเสริมให9นักเรียนได9มีความรู9และทักษะทางด9านกีฬามากข้ึน 

2.3 เพ่ือให9นักเรียนรักการออกกำลังกายและมีเจตคติท่ีดีตWอวิชาพลานามัย 

 

3. เป]าหมาย  

3.1 ดUานปริมาณ  

3.1.1   มีอุปกรณkใช9ประกอบการเรียนการสอนพลานามัยเพ่ิมข้ึน  

  3.1.2   นักเรียนจำนวน 265 คน มีความรู9และทักษะทางด9านกีฬาเพ่ิมมากข้ึน 

3.2 ดUานคุณภาพ  

3.2.1   มีอุปกรณk/ส่ือการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.2.2   นักเรียนมีความรู9และทักษะทางด9านกีฬาเพ่ิมมากข้ึนอยWางมรคุณภาพ 
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4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูUรับผิดชอบ 

ประชุมช้ีแจง วางแผน กำหนดผู9รับผิดชอบ วันท่ี 25 มี.ค. 65 นายอธิราช  จันแสนตอ 

จัดทำโครงการเสนอโครงการ วันท่ี 12 เม.ย. 65 นายอธิราช  จันแสนตอ 

เตรียมดำเนินงาน พ.ค. 65 นายอธิราช  จันแสนตอ 

นิเทศติดตาม ตลอดป1การศึกษา นายอธิราช จันแสนตอ 

นางสาวพัชรินทรk โสภิณ 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม มี.ค. 66 นายอธิราช จันแสนตอ 

นางสาวพัชรินทรk โสภิณ 

สรุปรายงานผลปฏิบัติโครงการ มี.ค. 66 นายอธิราช จันแสนตอ 

นางสาวพัชรินทรk โสภิณ 

ประเมินโครงการ ชWวงส้ินภาคเรียน นายอธิราช จันแสนตอ 

นางสาวพัชรินทรk โสภิณ 

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน - 

2. ใช9สอย - 

3. วัสดุ 27,505 

รวม 27,505 

 

6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66– 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

  14,000    13,505  
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7. การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ด"านปริมาณ 
       มีอุปกรณkใช9ประกอบการเรียนการสอนพลานามัยเพ่ิมข้ึน  

       นักเรียนจำนวน 265 คน มีความรู9และทักษะทางด9านกีฬาเพ่ิมมากข้ึน 

 

สอบวัดผลประเมินผล

สังเกตการปฏิบัติ 

 

ติดตามงาน 

การทดสอบ 

ด"านคุณภาพ 
มีอุปกรณk/ส่ือการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

นักเรียนมีความรู9และทักษะทางด9านกีฬาเพ่ิมมากข้ึนอยWางมีคุณภาพ 

 

ประเมินผล 

 

แบบประเมินผล 

 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

 นักเรียนจำนวน 265 คน  มีความรู9ในกิจกรรมการเรียนการสอน รักการออกกำลังกาย มีความรู9

และทักษะทางด9านกีฬาเพ่ิมมากข้ึน 

 

       (ลงช่ือ)                ผู9เสนอโครงการ 

                         (นายอธิราช   จันแสนตอ) 

     หัวหน9ากลุWมสาระการเรียนรู9สุขศึกษาและพลศึกษา 

   

(ลงช่ือ)                ผู9เห็นชอบโครงการ 

                           (นางเรณู  บุญอินทรk) 

               หัวหน9ากลุWมงานบริหารวิชาการ 

 

(ลงช่ือ)          ผู9รับโครงการ 

                        (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

           หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

 

(ลงช่ือ)          ผู9รับโครงการ 

                       (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

         รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

(ลงช่ือ)           ผู9อนุมัติโครงการ 

                         (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                     ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   พัฒนาผู9เรียนกลุWมสาระศิลปะ 

กลุ%มงาน   บริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที่ 1  พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ

ตWอสังคมและสิ่งแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและ

เทคโนโลยี 

นโยบายสพฐ.  ด9านคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู9เรียน (1.1) 

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง     

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นายกรกช อ่ำทิม  

ระยะเวลาในการดำเนินการ    ป1การศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

วิชาศิลปะพื ้นฐาน เปwนวิชาที ่วWาด9วยเรื ่องของความคิดสร9างสรรคk  จินตนาการ และการ

แสดงออก  ทั้งงานทัศนศิลปë  ดนตรี และนาฏศิลปë เน9นกระบวนการเรียนการสอนแบบปฏิบัติ ควบคูWกับ

ทฤษฎี  จัดให9มีการเรียนการสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต9น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  เพื่อการ

พัฒนากิจกรรมการเรียนรู9  การฝåกทักษะ  การสWงเสริมความสามารถด9านทัศนศิลปë  ดนตรี  นาฏศิลปë  

และแหลWงเรียนรู9ทางศิลปะ ภูมิปmญญาท9องถิ่น เพื่อเสริมสร9าง อนุรักษk สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย   

โดยมุWงให9พัฒนานักเรียนให9มีความเปwนเลิศตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงข้ึน กลุWมสาระการเรียนรู9ศิลปะ จึงได9จัดทำโครงการน้ีข้ึน 

 

2. วัตถุประสงคN 

2.1 เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะ (ทัศนศิลปë  ดนตรี  และ

นาฏศิลปë)  

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต9น และมัธยมศึกษาตอนปลายให9สูงข้ึน 

2.2 เพ่ือพัฒนาผู9เรียนให9เห็นความสำคัญของงานศิลปะ (ทัศนศิลปë  ดนตรี  และนาฏศิลปë) 

 

3. เป]าหมาย  

3.1 ดUานปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนร9อยละ 85 แสวงหาความรู9ด9วยตนเองรักการเรียนรู9และพัฒนาตนเอง 

ตWอเน่ือง 

3.1.2 นักเรียนร9อยละ 85 คิดอยWางมีระบบ คิดสร9างสรรคkตัดสินใจและแก9ปmญหาอยWาง

มีเหตุผล 
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3.1.3 นักเรียนร9อยละ 85 ทำงานรWวมกันอยWางเปwนระบบเกิดทักษะการเรียนรู9ด9าน 

การวาด เขียน บรรเลงดนตรีท้ังไทยและสากล  

 

3.2 ดUานคุณภาพ 

  3.2.1 นักเรียนสามารถแสวงหาความรู9ด9วยตนเองรักเรียนรู9และพัฒนาตนเองตWอเน่ือง 

  3.2.2 นักเรียนสามารถคิดอยWางมีระบบ คิดสร9างสรรคkตัดสินใจแก9ปmญหาอยWางมีเหตุผล   

3.2.3 นักเรียนสามารถทำงานรWวมกันอยWางเปwนระบบเกิดทักษะการเรียนรู9ด9านการ 

วาดเขียน บรรเลงดนตรีไทยและสากล 

3.2.4 ผู9เก่ียวข9องหรือผู9มีสWวนรWวมทุกฝãาย มีความพึงพอใจ ไมWน9อยกวWาร9อยละ 85 อยูW

ในระดับดีมาก (ดีเย่ียม  ดีมาก   ดี  พอใช9  ปรับปรุง) 

 

4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

ท่ี รายการ /กิจกรรมสำคัญ  

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
ช่ือผูUรับผิดชอบ คWาตอบแทน คWาใช9

สอย 

คWาวัสดุ รวม 

1. ประชุมช้ีแจงผู9เก่ียวข9อง/ 

วางแผนการปฏิบัติงาน(P) 

- - - - มี.ค. ต.ค.65 

 

นายกรกช  อ่ำ

ทิม 

และคณะครูกลุWม

สาระเรียนรู9 

ศิลปะ 

 

 

 

2. ดำเนินกิจกรรมสWงเสริมความ

เปwน เลิศทางด9านวิชา รกา (D) 

 - - - 

 

- 

 

ก.ย. – ธ.ค. 65 

 

3 ดำเนินกิจกรรมคWายวิชาการ - - - - ก.ค. 65 

4 ดำเนินกิจกรรมคWายวงโยธ

วาทิต 

- - 12,000 

 

12,000 

 

  มิ.ย.- ก.ค. 65 

5 ดำเนินกิจกรรมดนตรีไทย - - - - - 

6 ดำเนินกิจกรรมทัศนศิลปë - - 11,000 11,000 พ.ค. 65-ก.พ. 66 

7 ดำเนินกิจกรรมยกผลสัมฤทธ์ิ

ทางวิชาการ(D) 

- - 1,000 1,000 พ.ย. 65,ก.พ. 66 

8 นิเทศติดตามการจัดกิจกรรม

ตามโครงการ(C) 

- - - - ก.ย. 65, ก.พ. 66 

9 สรุปประเมินกิจกรรมและ

จัดทำรายงานกิจกรรม (A) 

- - - - ก.ย. 65, ก.พ. 66 

รวม - - 24,000 24,000  
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5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน - 

2. ใช9สอย 12,000 

3. วัสดุ 12,000 

รวม 24,000 

 

6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2564 ภาคเรียนท่ี 2/2564 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2564 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2564 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2565 

(1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

12,000 -  - 12,000 -  - 

 

7. การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

ด"านปริมาณ 
1. นักเรียนร9อยละ  85  แสวงหาความรู9ด9วยตนเองรัก 

การเรียนรู9และพัฒนาตนเองตWอเน่ือง 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

.2  นักเรียนร9อยละ 85 คิดอยWางมีระบบคิดสร9างสรรคkตัดสินใจ

และแก9ปmญหาอยWางมีเหตุผล                  

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

.3  นักเรียนร9อยละ 85 ทำงานรWวมกันอยWางเปwนระบบเกิด

ทักษะการเรียนรู9ด9านการวาด เขียน บรรเลงดนตรีไทยสากล 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

ด"านคุณภาพ 
1. นักเรียนสามารถแสวงหาความรู9ด9วยตนเองรักเรียนรู9และ

พัฒนาตนเองตWอเน่ือง 

 

สังเกตพฤติกรรม 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

2. นักเรียนสามารถคิดอยWางมีระบบคิดสร9างสรรคkตัดสินใจ 

แก9ปmญหาอยWางมีเหตุผล   

 

สังเกตพฤติกรรม 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

3. นักเรียนสามารถทำงานรWวมกันอยWางเปwนระบบเกิดทักษะ

การเรียนรู9ด9านการวาด เขียน บรรเลงดนตรีไทยสากล 

 

สังเกตพฤติกรรม 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
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8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

 8.1 นักเรียนแสวงหาความรู9ด9วยตนเองรักการเรียนรู9 พัฒนาตนเองตWอเน่ือง  

8.2 นักเรียนคิดอยWางมีระบบ คิดสร9างสรรคk ตัดสินใจและแก9ปmญหาอยWางมีเหตุผล   

8.3 นักเรียนทำงานรWวมกันและเกิดทักษะการเรียนรู9ด9านการวาดเขียน บรรเลงดนตรีไทยสากล 

      

(ลงช่ือ)    ผู9เสนอโครงการ 

                         (นายกรกช อ่ำทิม) 

     หัวหน9ากลุWมสาระการเรียนรู9ศิลปะ 

 

(ลงช่ือ)    ผู9เห็นชอบโครงการ 

                        (นางเรณู  บุญอินทรk) 

            หัวหน9ากลุWมงานบริหารวิชาการ 

       

 (ลงช่ือ)    ผู9รับโครงการ 

                    (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

         หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

     

(ลงช่ือ)    ผู9อนุมัติโครงการ 

                    (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

     รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

       

(ลงช่ือ)     ผู9อนุมัติโครงการ 

                       (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                  ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   กีฬาสีภายในโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

กลุ%มงาน   บริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที่ 1  พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ

ตWอสังคมและสิ่งแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและ

เทคโนโลยี 

นโยบายสพฐ.  ด9านโอกาส 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู9เรียน (1.2)    

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง  

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นางสาวพัชรินทรk  โสภิณ 

ระยะเวลาในการดำเนินการ    พฤศจิกายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สWงเสริมพัฒนาคนให9เปwนมนุษยkที่สมบูรณkด9านตWาง ๆ และ

แผนพัฒนาทางการศึกษา นโยบายสร9างเยาวชนให9เปwนคนดี คนเกWงมีความสุข ในวิถีชีวิตจารีต

ประเพณี สิ่งแวดล9อมปรับตัวให9เข9ากับการเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัฒนk ซึ่งมีผลกระทบกับเศรษฐกิจ 

สังคม การศึกษาและสุขภาพของคนเปwนอยWางยิ ่ง กลุ Wมสาระการเรียนรู 9สุขศึกษาและพลศึกษา  

มีมาตรฐานการเรียนรู 9และวิสัยทัศนk มุ Wงให9ผู 9เรียนพัฒนาทางด9านรWางกาย อารมณk สังคมและ

สติปmญญาและจิตวิญญาณ อันจะทำให9คนมีสุขภาพดีอยWางยั่งยืน ทั้งน้ี กิจกรรมพลศึกษาเปwนกิจกรรม

ที่สWงเสริมให9นักเรียนได9แสดงออกซึ่งความสามารถในตัวเองและคัดเลือกเปwนตัวแทนของโรงเรียน  

เข9ารWวมการแขWงขันในระดับจังหวัด และระดับสูงตWอไป ฝåกให9เปwนคนมีน้ำใจเปwนนักกีฬา  รู9จักการใช9

เวลาวWางให9เกิดประโยชนk การทำงานเปwนหมูWคณะ จึงเห็นควรให9มีการจัดการแขWงขันกีฬาภายใน

ระหวWางสีคร้ังน้ีข้ึน 

 

2. วัตถุประสงคN 

2.1  เพ่ือให9นักเรียนได9แสดงออกซ่ึงความสามารถทางด9านกีฬา 

2.2  เพ่ือให9นักเรียนได9ใช9เวลาวWางให9เกิดประโยชนk 

2.3  เพ่ือฝåกให9นักเรียนทำงานกันเปwนหมูWคณะ และสWงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

2.4 เพ่ือคัดเลือกนักกีฬาเปwนตัวแทนของโรงเรียน เข9ารWวมการแขWงขันในระดับสูงตWอไป 

 

3. เป]าหมาย  

3.1 ดUานปริมาณ  

นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมจำนวน  265 คน  ได9แสดงออกซ่ึงความสามารถ

ด9านกีฬา 
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3.2 ดUานคุณภาพ  

นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม ได9แสดงออกซ่ึงความมีน้ำใจเปwนนักกีฬา  รู9จักการ

ใช9เวลาวWางให9เกิดประโยชนk   รู9จักการทำงานเปwนหมูWคณะและเปwนตัวแทนของโรงเรียน เข9ารWวม

การแขWงขันในระดับสูงตWอไป 

 

4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูUรับผิดชอบ 

ประชุมช้ีแจง วางแผน กำหนดผู9รับผิดชอบ เม.ย. 65 นางสาวพัชรินทรk  โสภิณ 

จัดทำโครงการเสนอโครงการ เม.ย. 65 นางสาวพัชรินทรk  โสภิณ 

เตรียมดำเนินงาน 
พ.ย. 65 

นางสาวพัชรินทรk  โสภิณ 

นายอธิราช   จันแสนตอ 

นิเทศติดตาม พ.ย. 65 นางสาวพัชรินทรk  โสภิณ 

นายอธิราช   จันแสนตอ 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ธ.ค. 65 นางสาวพัชรินทรk  โสภิณ 

สรุปรายงานผลปฏิบัติโครงการ ธ.ค. 65 นางสาวพัชรินทรk  โสภิณ 

ประเมินโครงการ ชWวงส้ินภาคเรียน นางสาวพัชรินทรk  โสภิณ 
 

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน 4,000 

2. ใช9สอย 17,000 

3. วัสดุ 29,000 

รวม 50,000 
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6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66– 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

    50,000    

 

7. การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ด"านปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมจำนวน  265 คน   

ได9แสดงออกซ่ึงความสามารถด9านกีฬา 

 

สังเกต 

 

แบบสังเกต 

ด"านคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม ได9แสดงออกซ่ึงความ

มีน้ำใจเปwนนักกีฬา  รู9จักการใช9เวลาวWางให9เกิดประโยชนk   

รู9จักการทำงานเปwนหมูWคณะและเปwนตัวแทนของโรงเรียน 

เข9ารWวมการแขWงขันในระดับสูงตWอไป 

 

ประเมินผล 

 

แบบประเมินผล 

 
8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

นักเรียนได9แสดงออกซ่ึงความสามารถทางด9านกีฬาและคัดเลือกเปwนตัวแทนของโรงเรียน 

เข9ารWวมการแขWงขันในระดับสูงตWอไป 

 
(ลงช่ือ)             ผู9เสนอโครงการ 

                     (นางสาวพัชรินทรk  โสภิณ) 

 

(ลงช่ือ)       ผู9เห็นชอบโครงการ 

                         (นางเรณู  บุญอินทรk) 

             หัวหน9ากลุWมงานบริหารวิชาการ 

 

(ลงช่ือ)       ผู9รับโครงการ 

                    (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

         หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 
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(ลงช่ือ)       ผู9อนุมัติโครงการ 

                     (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

      รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

  

(ลงช่ือ)     ผู9อนุมัติโครงการ 

                           (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                     ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   กีฬามัธยมศึกษาและกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

กลุ%มงาน   บริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที่ 1  พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ

ตWอสังคมและสิ่งแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและ

เทคโนโลยี 

นโยบายสพฐ.  ด9านคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู9เรียน (1.2)   

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง  

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นายอธิราช  จันแสนตอ 

ระยะเวลาในการดำเนินการ    มิถุนายน 2565 – กุมภาพันธk 2566 

1. หลักการและเหตุผล 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สWงเสริมพัฒนาคนให9เปwนมนุษยkที่สมบูรณkด9านตWาง ๆ และ

แผนพัฒนาทางการศึกษา นโยบายสร9างเยาวชนให9เปwนคนดี คนเกWงมีความสุข ในวิถีชีวิตจารีตประเพณี 

สิ่งแวดล9อมปรับตัวให9เข9ากับการเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัฒนk ซึ่งมีผลกระทบกับเศรษฐกิจ สังคม 

การศึกษาและสุขภาพของคนเปwนอยWางยิ่ง กลุWมสาระการเรียนรู9สุขศึกษาและพลศึกษา มีมาตรฐานการ

เรียนรู9และวิสัยทัศนk มุWงให9ผู9เรียนพัฒนาทางด9านรWางกาย อารมณk สังคมและสติปmญญาและจิตวิญญาณ 

อันจะทำให9คนมีสุขภาพดีอยWางยั่งยืน ทั้งนี้   กิจกรรมพลศึกษาเปwนกิจกรรมที่สWงเสริมให9นักเรียนได9

แสดงออกซ่ึงความสามารถในตัวเองและคัดเลือกเปwนตัวแทนของโรงเรียน  เข9ารWวมการแขWงขันในระดับ

จังหวัด และระดับสูงตWอไป ฝåกให9เปwนคนมีน้ำใจเปwนนักกีฬา  รู9จักการใช9เวลาวWางให9เกิดประโยชนk  

การทำงานเปwนหมูWคณะ  

 

2. วัตถุประสงคN 

2.2 เพ่ือให9นักเรียนได9แสดงออกซ่ึงความสามารถทางด9านกีฬา 

2.2 เพ่ือให9นักเรียนได9ใช9เวลาวWางให9เกิดประโยชนk 

2.3 เพ่ือฝåกให9นักเรียนทำงานกันเปwนหมูWคณะ  และสWงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 

3. เป]าหมาย  

3.1 ดUานปริมาณ  

 นักกีฬาโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมจำนวน  100 คน  เปwนตัวแทนของโรงเรียนได9 

แสดงออกทักษะด9านกีฬา 
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3.2 ดUานคุณภาพ  

 นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม เปwนตัวแทนของโรงเรียนเข9ารWวมการแขWงขันกีฬา

ตามหนWวยงานตWางๆท่ีจัดการแขWงขันข้ึน ได9แสดงออกซ่ึงความมีน้ำใจเปwนนักกีฬา  รู9จักการใช9

เวลาวWางให9เกิดประโยชนk   รู9จักการทำงานเปwนหมูWคณะอยWางมีคุณภาพ 

 

4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูUรับผิดชอบ 

ประชุมช้ีแจง วางแผน กำหนดผู9รับผิดชอบ วันท่ี 25 มี.ค. 65 นายอธิราช   จันแสนตอ 

นางสาวพัชรินทรk   โสภิณ 

จัดทำโครงการเสนอโครงการ วันท่ี 12 เม.ย. 65 นายอธิราช   จันแสนตอ 

นางสาวพัชรินทรk   โสภิณ 

เตรียมดำเนินงาน 
มิถุนายน  2565 – 

กุมภาพันธk 2566 

น.ส.พัชรินทรk  โสภิณ 

นายอธิราช จันแสนตอ 

นายพิษณุ    สิงหkโสด 

นิเทศติดตาม มิถุนายน  2565 – 

กุมภาพันธk 2566 

น.ส.พัชรินทรk  โสภิณ 

นายอธิราช จันแสนตอ 

นายพิษณุ    สิงหkโสด 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม มี.ค. 66 นางสาวพัชรินทรk   โสภิณ 

สรุปรายงานผลปฏิบัติโครงการ มี.ค. 66 นางสาวพัชรินทรk   โสภิณ 

ประเมินโครงการ ชWวงส้ินภาคเรียน นางสาวพัชรินทรk   โสภิณ 

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน - 

2. ใช9สอย 25,000 

3. วัสดุ 5,000 

รวม 30,000 
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6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66– 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

    30,000    

 

7. การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ด"านปริมาณ 
นักกีฬาโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมจำนวน  100 คน  

เปwนตัวแทนของโรงเรียนได9แสดงออกทักษะด9านกีฬา 

 

สังเกต 

 

แบบสังเกต 

ด"านคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม เปwนตัวแทนของ

โรงเรียนเข9ารWวมการแขWงขันกีฬาตามหนWวยงานตWางๆท่ี

จัดการแขWงขันข้ึน ได9แสดงออกซ่ึงความมีน้ำใจเปwน

นักกีฬา  รู9จักการใช9เวลาวWางให9เกิดประโยชนk    

รู9จักการทำงานเปwนหมูWคณะอยWางมีคุณภาพ 

 

ประเมินผล 

 

แบบประเมินผล 

 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

นักเรียนท่ีเปwนตัวแทนของโรงเรียนได9เข9ารWวมการแขWงขันและได9แสดงออกซ่ึงความสามารถ

ทางด9านกีฬา 

 

(ลงช่ือ)                   ผู9เสนอโครงการ 

                         (นายอธิราช   จันแสนตอ) 

 

(ลงช่ือ)                   ผู9เสนอโครงการ 

                         (นางสาวพัชรินทรk   โสภิณ) 
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 (ลงช่ือ)                ผู9เห็นชอบโครงการ 

                           (นางเรณู  บุญอินทรk) 

               หัวหน9ากลุWมงานบริหารวิชาการ 

 

(ลงช่ือ)           ผู9รับโครงการ 

                        (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

           หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

 

 

    (ลงช่ือ)           ผู9อนุมัติโครงการ 

                        (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

           รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

(ลงช่ือ)            ผู9อนุมัติโครงการ 

                           (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                     ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   พัฒนาศักยภาพผู9เรียนสูWความเปwนเลิศทางวิชาการ  

กลุ%มงาน   บริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที่ 1  พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ

ตWอสังคมและสิ่งแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและ

เทคโนโลยี 

นโยบายสพฐ.  ด9านโอกาส/ด9านคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู9เรียน (1.1)    

ลักษณะโครงการ   โครงการตWอเน่ือง 

ผูUรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   นางเรณู    บุญอินทรk 

ระยะเวลาดำเนินงาน  พฤษภาคม  2565  –  มีนาคม  2566 

1. หลักการและเหตุผล 

   ในสถานการณkปmจจุบัน เพื ่อให9การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให9ได9มาตรฐานนั้น การเรียน 

การสอนท่ี ถือวWาเปwนกระบวนการที ่สำคัญที ่ส ุดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  

พุทธศักราช ๒๕๕๑  แล9ว การจัดการเรียนรู9ต9องยึดผู9เรียนเปwนสำคัญ เน9นให9ผู9เรียนได9ลงมือปฏิบัติจริง 

แสวงหาความรู9 โดยใช9แหลWงเรียนรู9และวิธีการเรียนรู9ที่หลากหลาย สรุปองคk ความรู9ได9ด9วยตนเอง เพ่ือ

ไมWให9การเรียนการสอนหยุดน่ิง เราทุกคนจึงต9องเรียนรู9และการปรับตัว ให9เข9ากับ new  normal  

โรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม ตระหนักและเห็นความสำคัญของกิจกรรมดังกลWาวจึงจัดทำโครงการ

น้ีข้ึน สWงเสริมศักยภาพนักเรียน  และพัฒนาผู9เรียนใน new  normal  ได9อยWางสมบูรณkแบบ 

 

2. วัตถุประสงคN 

2.1 เพื่อให9ผู9เรียนได9รับการเรียนรู9 จากกระบวนการเรียนรู9 และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู9เรียน

อยWางรอบด9าน ท่ีได9ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู9ได9ด9วยตนเอง 

2.2 เพื่อสWงเสริมและตอบสนองความต9องการ ความสามารถ  ความถนัด และความสนใจของ

ผู9เรียน 

2.3 เพ่ือสWงเสริมให9นักเรียนได9ฝåกทักษะ แสวงหาความรู9 และพัฒนาตนเอง 

3. เป]าหมาย 

3.1 ดUานคุณภาพ 

3.1.1 นักเรียนท่ีมีความรู9และความสามารถพิเศษ ได9รับการสWงเสริมและพัฒนาให9

โอกาสในการแสดงศักยภาพตามความสามารถของตนเองอยWางเต็มท่ี 

 3.2 ดUานปริมาณ 

   3.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม ได9รับการสWงเสริมและพัฒนาให9โอกาสใน 

การแสดงศักยภาพตามความสามารถของตนเองอยWางเต็มท่ีร9อยละ 50 
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4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

 กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

ผู9รับผิดชอบ 

1 ประชุมฯ คณะทำงาน เพ่ือเตรียมความพร9อม 

ณ โรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

พฤษภาคม 2565 วิชาการ 

2 ดำเนินการตามโครงการ   

 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน   

 แขWงขันคำคม เอเม็ท และครอสเวิรkส   

3 การสWงนักเรียนเข9ารWวมแขWงขัน   

4 สรุป / รายงานผลการดำเนินงาน มีนาคม  2565  

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใช9 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 

ตอบแทน ใช9สอย วัสดุ 

กิจกรรมการแขWงขันทักษะทางวิชาการ     

1. ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 30,000    

การแขWงขันระดับเขตพ้ืนท่ี 10,000    

การแขWงระดับภาค 20,000    

2. การแขWงขันคำคม เอเม็ท และครอส

เวิรkส 

20,000    

2.1  จังหวัดพิษณุโลก 5,000    

2.2  จังหวัดเชียงใหมW 10,000    

2.3  จังหวัดอุตรดิตถk 5,000    

รวมงบประมาณท่ีใชUท้ังส้ิน 50,000    
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6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

10,000  15,000  20,000  5,000  

 

7. การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ด"านปริมาณ 
นักเรียนท้ังหมดได9โอกาสในการแสดงศักยภาพตาม

ความสามารถของตนเองอยWางเต็มท่ีร9อยละ 50  

แบบประเมิน 

 

แบบประเมิน 

 

ด"านคุณภาพ 
นักเรียน ได9รับการสWงเสริมและพัฒนาให9โอกาสใน

การแสดงศักยภาพตามความสามารถของตนเอง

อยWางเต็มท่ี 

แบบประเมิน 

 

แบบประเมิน 

 

 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

8.1 ผู9เรียนได9รับการเรียนรู9 จากกระบวนการเรียนรู9 และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู9เรียนอยWางรอบด9าน  

8.2 ตอบสนองความต9องการ ความสามารถ  ความถนัด และความสนใจของผู9เรียน 

8.3 นักเรียนได9ฝåกทักษะ แสวงหาความรู9 และพัฒนาตนเอง 
 

                   (ลงช่ือ)                                   ผู9รับผิดชอบโครงการ 

                                  (นางเรณู    บุญอินทรk) 

 

(ลงช่ือ)            ผู9เห็นชอบโครงการ 

                        (นางเรณู  บุญอินทรk) 

           หัวหน9ากลุWมงานบริหารวิชาการ 

 

                                       (ลงช่ือ)    ผู9รับโครงการ 

                       (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

           หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 
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                                      (ลงช่ือ)    ผู9อนุมัติโครงการ  

                  (นางสาวปนัดดา   ปานบุตร) 

     รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

     (ลงช่ือ)    ผู9อนุมัติโครงการ 

                    (นายเกียรติชัย   สังขkจันทรk) 

              ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   ทัศนศึกษา 

กลุ%มงาน   บริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที่ 1  พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ

ตWอสังคมและสิ่งแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและ

เทคโนโลยี 

นโยบายสพฐ.  ด9านคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู9เรียน (1.2) 

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง  

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นางสาวอุWนเรือน  ชูย้ิม  

    นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย9ม 

ระยะเวลาในการดำเนินการ    สิงหาคม 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาในปmจจุบันได9มุWงเน9นให9ผู9เรียนได9เรียนรู9เรื่องราวตWาง ๆ ตามสภาพแวดล9อมท่ี

เปwนจริงจากประสบการณkของตนเอง โดยผสมผสานความรู9ตWาง ๆ อยWางสมดุล  มุWงเน9นในเร่ืองของความรู9 

คุณธรรม กระบวนการเรียนรู9และบูรณาการความรู9ตWาง ๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให9

ผู9เรียนได9เรียนรู9จากประสบการณkจริงโดยผสมผสานสาระความรู9ในด9านตWาง ๆ อยWางได9สัดสWวนและสมดุล

กัน 

การจัดคWายวิชาการจึงเปwนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสำคัญอยWางมากอยากหนึ่งซึ่งจะชWวยให9

ผู9เรียนได9มีโอกาสเรียนรู9ด9วยตนเองทำให9ได9รับความรู9 ความเข9าใจในเรื่องที่ศึกษาอยWางแท9จริง  ทั้งยังเปwน

การเสริมสร9างประสบการณkการเรียนรู9ให9แกWผู9เรียนอยWางสมบูรณkมากยิ่งขึ้น  เพราะเปwนวิธีการที่ทำให9

ผู9เรียนได9รับประสบการณkตรงในการเรียนรู9และสามารถพัฒนาผู9เรียนในด9านรWางกาย สติปmญญา จิตใจ 

อารมณkและสังคม อีกทั้งเสริมสร9างความสามัคคีในหมูWคณะ ตลอดจนได9รับการศึกษาทั้ง  8  สาระแบบ

บูรณาการ จึงได9จัดทำโครงการน้ีข้ึนเพ่ือเปwนเพ่ิมพูนและสWงเสริมสมรรถภาพของผู9เรียนให9ดีย่ิงข้ึน 

 

2. วัตถุประสงคN 

 2.1 เพ่ือให9ผู9เรียนได9นำความรู9ท่ีได9เรียนมาเรียนรู9ประยุกตkใช9ได9ในชีวิตประจำวัน  

 2.2 เพ่ือให9นักเรียนเกิดความกระตือรือร9นในการเข9ารWวมกิจกรรม 

 

3. เป]าหมาย  

3.1 ดUานปริมาณ  

 3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม  ได9เข9ารWวมกิจกรรมทัศนศึกษา  100 %

   3.1.2 นักเรียนร9อยละ 80  มีความพึงพอใจในการเข9ารWวมกิจกรรม 
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3.2 ดUานคุณภาพ  

3.2.1. เพ่ือให9ผู9เรียนได9นำความรู9ท่ีได9เรียนมาเรียนรู9ประยุกตkใช9ได9ในชีวิตประจำวัน  

  3.2.2. เพ่ือให9นักเรียนเกิดความกระตือรือร9นในการเข9ารWวมกิจกรรม 

 

4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูUรับผิดชอบ 

ประชุมช้ีแจง วางแผน กำหนดผู9รับผิดชอบ เมษายน 2565 นางสาวอุWนเร่ือน ชูย้ิม 

นางสาวมยุรฉัตร  ขวัญแย9ม จัดทำโครงการเสนอโครงการ เมษายน 2565 

เตรียมดำเนินงาน สิงหาคม 2565 

นิเทศติดตาม สิงหาคม 2565 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม สิงหาคม 2565 

สรุปรายงานผลปฏิบัติโครงการ สิงหาคม 2565 

ประเมินโครงการ ชWวงส้ินภาคเรียน 

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน 60,000 

2. ใช9สอย 14,550 

3. วัสดุ - 

รวม 74,550 

 

6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66– 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

- - 74,550 - - - - - 
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7. การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ด"านปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม  ได9เข9ารWวม

กิจกรรมทัศนศึกษา  100 %  

2. นักเรียนร9อยละ 80  มีความพึงพอใจในการเข9ารWวม

กิจกรรม 

 

ประเมินความพึงพอใจ 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

ด"านคุณภาพ 
1. เพ่ือให9ผู9เรียนได9นำความรู9ท่ีได9เรียนมาเรียนรู9

ประยุกตkใช9ได9ในชีวิตประจำวัน  
2. เพ่ือให9นักเรียนเกิดความกระตือรือร9นในการเข9า

รWวมกิจกรรม 

 

 

ประเมินผล 

 

แบบประเมินผล 

 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

 8.1  ผู9เรียนได9นำความรู9ท่ีได9เรียนมาเรียนรู9ประยุกตkใช9ได9ในชีวิตประจำวัน  

8.2. นักเรียนเกิดความกระตือรือร9นในการเข9ารWวมกิจกรรม 

 

      (ลงช่ือ)                ผู9เสนอโครงการ 

                          (นางสาวอุWนเร่ือน ชูย้ิม) 

 

 (ลงช่ือ)                ผู9เสนอโครงการ 

            (นางสาวมยุรฉัตร  ขวัญแย9ม) 

 

           (ลงช่ือ)                ผู9เห็นชอบโครงการ 

                           (นางเรณู  บุญอินทรk) 

               หัวหน9ากลุWมงานบริหารวิชาการ 

       (ลงช่ือ)          ผู9รับโครงการ 

                      (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

           หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

 

 

 



            แผนปฏิบัติการประจำป1การศึกษา  2565 หน9า   

  

105 

     (ลงช่ือ)             ผู9อนุมัติโครงการ 

                        (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

           รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

       (ลงช่ือ)             ผู9อนุมัติโครงการ 

                           (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                     ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   คWายวิชาการ 

กลุ%มงาน   บริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที่ 1  พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ

ตWอสังคมและสิ่งแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและ

เทคโนโลยี 

นโยบายสพฐ.  ด9านคุณภาพผู9เรียน 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู9เรียน (1.2)  

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง  

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นางสาวชมพูนุท  เรือนเครือ 

    นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล  

ระยะเวลาในการดำเนินการ    มกราคม 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

โครงสร9างหลักสูตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ ๔ – ๖)  

เน9นการเพิ่มพูนความรู9และทักษะเฉพาะด9านสนองตอบความสามารถความถนัดและความสนใจของ

ผู 9เร ียนแตWละคนทั ้งด9านวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในการใช9วิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะ

กระบวนการคิดข้ันสูง สามารถนำความรู9ไปประยุกตkใช9ให9เกิดประโยชนkในการศึกษาตWอและการประกอบ

อาชีพมุWงพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเปwนผู9นำ และผู9ให9บริการชุมชนในด9าน 

ตWาง ๆ 

การจัดคWายวิชาการจึงเปwนกิจกรรมที่สำคัญอยWางมากอยากหนึ่งซึ่งจะชWวยให9ผู9เรียนได9มีโอกาส

เรียนรู9ด9วยตนเองทำให9ได9รับความรู9 ความเข9าใจในเรื่องที่ศึกษาอยWางแท9จริง  ทั้งยังเปwนการเสริมสร9าง

ประสบการณkการเรียนรู9ให9แกWผู9เรียนอยWางสมบูรณkมากยิ่งขึ้น  เพราะเปwนวิธีการที่ทำให9ผู9เรียนได9รับ

ประสบการณkตรงในการเรียนรู9และสามารถพัฒนาผู9เรียนในด9านรWางกาย สติปmญญา จิตใจ อารมณkและ

สังคม อีกทั้งเสริมสร9างความสามัคคีในหมูWคณะ ตลอดจนได9รับการศึกษาท้ัง  8  สาระแบบบูรณาการ จึง

ได9จัดทำโครงการน้ีข้ึนเพ่ือเปwนเพ่ิมพูนและสWงเสริมสมรรถภาพของผู9เรียนให9ดีย่ิงข้ึน 

 

2. วัตถุประสงคN 

 2.1. เพ่ือให9ผู9เรียนได9นำความรู9แบบบูรณาการไปประยุกตkใช9ได9ในชีวิตประจำวัน  

 2.2 เพ่ือให9นักเรียนได9ฝåกการอยูWรWวมกับผู9อ่ืน 
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3. เป]าหมาย  

3.1 ดUานปริมาณ  

 3.1.1 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายได9เข9ารWวมกิจกรรมคWายวิชาการ 100 % 

3.2 ดUานคุณภาพ  

3.2.1 นักเรียนเกิดความพึงพอใจในการทำกิจกรรม  

 

4.  วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูUรับผิดชอบ 

ข้ันเตรียมการ   

1.ประชุมวางแผนโครงการ 

 

- 

 

มี.ค. 65 

 

นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล 

นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ 

ข้ันดำเนินการ  

1.วางแผนการจัดคWาย  

กำหนดวันจัดคWาย  สถานท่ี และงบประมาณ 

d 

- 

 

 

 

ธ.ค.65 

 

นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล 

นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ 

2.ดำเนินการจัดกิจกรรมคWาย 

 

45,000 ม.ค.66 คณะครู 

โรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

ข้ันประเมินและรายงานผล  

1. สรุปประเมินโครงการ 

2. จัดทำรายงานโครงการนำเสนอ  

ฝãายบริหาร 

 

- 

 

ก.พ.66 

 

นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล 

นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ 

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน 10,000 

2. ใช9สอย 34,000 

3. วัสดุ 1,000 

รวม 45,000 
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6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66– 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

      4,5000  

 

7.  การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ด"านปริมาณ 
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายได9เข9ารWวม

กิจกรรมคWายวิชาการ 100 %  

 

ตรวจสอบจำนวน

นักเรียนท่ีเข9ากิจกรรม 

 

ใบลงช่ือเข9ากิจกรรม 

ด"านคุณภาพ 
นักเรียนเกิดความพึงพอใจในการทำกิจกรรม 

 

ประเมินความพึงพอใจ 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

 8.1 ผู9เรียนได9นำความรู9ท่ีได9เรียนมาเรียนรู9ประยุกตkใช9ได9ในชีวิตประจำวัน  

8.2 นักเรียนเกิดความกระตือรือร9นในการเข9ารWวมกิจกรรม 
 

 (ลงช่ือ)                ผู9เสนอโครงการ 

 (นางสาวชมพูนุท  เรือนเครือ)            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

       (ลงช่ือ)                ผู9เสนอโครงการ 

 (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล)            

 

(ลงช่ือ)                ผู9เห็นชอบโครงการ 

                          (นางเรณู  บุญอินทรk) 

              หัวหน9ากลุWมงานบริหารวิชาการ           
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       (ลงช่ือ)          ผู9รับโครงการ 

                       (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

            หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

 

(ลงช่ือ)             ผู9รับโครงการ 

                        (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

           รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

       (ลงช่ือ)             ผู9อนุมัติโครงการ 

                           (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                     ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   พัฒนาห9องสมุด 

กลุ%มงาน   บริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที่ 1  พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ

ตWอสังคมและสิ่งแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและ

เทคโนโลยี 

ข9อที่ 2  พัฒนาครูให9สามารถจัดการเรียนการสอนอยWางมีคุณภาพ 

โดยนำ ICT มาใช9ในการจัดการเรียนรู9อยWางมีประสิทธิภาพและมีการ

พัฒนาตามหลักสูตร 

นโยบายสพฐ.                       ด9านความปลอดภัย/ด9านโอกาส/ด9านคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู9เรียน (1.1) 

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง  

ผูUรับผิดชอบโครงการ      นางเรณู  บุญอินทรk ,นางสาวปéยะชาติ  ปmùนหุWน 

ลักษณะโครงการ           ตWอเน่ือง 

ระยะเวลาดำเนินการ           พฤษภาคม 2565 –  มีนาคม 2566 

1.  หลักการและเหตุผล 

 เนื ่องจากการศึกษาในปmจจุบันได9มีการสWงเสริมให9ผู 9เร ียนรู 9จ ักศึกษาค9นคว9าด9วยตนเอง  

เพ่ือพัฒนาการคิดและการสร9างองคkความรู9ใหมWๆ การจัดกระบวนการเรียนรู9ในห9องเรียนยังไมWเพียงพอตWอ

การนำความรู9ไปใช9ในชีวิตประจำวัน ผู9เรียนจะต9องศึกษาค9นคว9าหาความรู9จากแหลWงความรู9ตWาง ๆ 

เพิ่มเติม ซึ่งห9องสมุดเปwนแหลWงความรู9ที ่ผู 9เรียนสามารถศึกษาค9นคว9าเพิ่มเติมได9 เพื่อพัฒนาตนเอง 

ห9องสมุดเปwนแหลWงการเรียนรู9ที่สำคัญที่รวบรวมหนังสือและความรู9ไว9อยWางมากมายโดยผู9สนใจต9องเข9าไป

ศึกษาค9นคว9า การจัดสภาพแวดล9อมท่ีดี มีความเหมาะสม มีบรรยากาศท่ีดี จะเปwนแรงจูงใจให9นักเรียนใช9

ห9องสมุดมากขึ้น ซึ่งจะสWงผลให9การเรียนการสอนสัมฤทธิ์ผลและมุWงสWงเสริมให9ผู9เรียนพัฒนาศักยภาพของ

ตนเองอยWางเต็มท่ี 

 ดังนั้น  โรงเรียนจึงมีความจำเปwนจะต9องพัฒนาห9องสมุดอยWางตWอเนื่อง เพื่อเปwนการสWงเสริมให9

ผู9เรียนรู9จักศึกษาค9นคว9าด9วยตนเอง ใฝãรู9ใฝãเรียน เพ่ือพัฒนาตนเองและให9การเรียนการสอนมีผลสัมฤทธ์ิดี

ย่ิงข้ึน   
 

2. วัตถุประสงคN 

 2.1 เพ่ือพัฒนาห9องสมุดให9เปwนแหลWงเรียนรู9ท่ีก9าวหน9าและทันสมัยย่ิงข้ึน 

2.2 เพ่ืออำนวยประโยชนkตWอนักเรียน-ครู-บุคลากรรู9จักใช9บริการห9องสมุดเปwนแหลWงการศึกษา 

ค9นคว9า 
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3. เป]าหมาย 

3.1 ดUานปริมาณ          

3.1.1 มีแหลWงเรียนรู9ท่ีก9าวหน9าและทันสมัยย่ิงข้ึน ร9อยละ 50 

3.1.2 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเข9าใช9บริการห9องสมุด ร9อยละ 50    

3.2 ดUานคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนมีนิสัยรักการอWาน การค9นคว9าแสวงหาความรู9จากแหลWงเรียนรู9ท่ีก9าวหน9า 

และทันสมัย 

3.2.2 โรงเรียนมีห9องสมุดและแหลWงเรียนรู9ท่ีมีบรรยากาศเอ้ือตWอการเรียนรู9นักเรียนและ 

บุคลากร 

 

4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

ข้ันตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 

ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/

ป<) 

ผูUรับผิดชอบ 

1.วางแผน

(plan) 

เสนอขออนุมัติดำเนินการ, แตWงต้ัง

คณะกรรมการและขออนุมัติโครงการ 

พ.ค. 65 นางเรณู  บุญอินทรk 

2.ดำเนินการ

(Do) 

1. จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณkเพ่ือพัฒนาแหลWง

เรียนรู9 

2. จัดบรรยากาศห9องสมุดให9เปwนแหลWง

เรียนรู9 

3. จัดกิจกรรมตอบปmญหาความรู9ท่ัวไป, 

กิจกรรมสะสมแต9มห9องสมุด 

ตลอดป1

การศึกษา 

 

ฝãายวิชาการ 

3.ตรวจสอบ

(Check) 

สอบถามความคิดเห็นของครูและ

นักเรียน ท่ีมาใช9บริการห9องสมุดโรงเรียน

บ9านสวนวิทยาคม 

ก.พ. 66 นางเรณู  บุญอินทรk 

4.ประเมินผล

และรายงาน

(Action) 

สรุป / รายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. 66 นางเรณู  บุญอินทรk 
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5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน - 

2. ใช9สอย 

ปรับปรุงห9องสมุด 

30,000 

3. วัสดุ 20,00 

รวม 50,000 

 

6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66– 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

  30,000    20,000  

 

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

ดUานปริมาณ 

1. มีแหลWงเรียนรู9ท่ีก9าวหน9าและ

ทันสมัยย่ิงข้ึน ร9อยละ 50 

2. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

เข9าใช9บริการห9องสมุด ร9อยละ 50    

 

 

1. สังเกตวัสดุท่ีก9าวหน9า

และทันสมัย 

2. สถิติการเข9าใช9

ห9องสมุดของนักเรียนและ

บุคลากรในโรงเรียน 

ห9องสมุด 

 

- แบบสำรวจความพึงพอใจของ

ผู9ใช9บริการ 

- แบบสรุปผลการดำเนินงาน 

- โปรแกรมการลงสถิติการ

ลงทะเบียน 

 

ดUานคุณภาพ 

1. นักเรียนมีนิสัยรักการอWาน การ

ค9นคว9าแสวงหาความรู9จากแหลWง

เรียนรู9ท่ีก9าวหน9าและทันสมัย 

2. โรงเรียนมีห9องสมุดและแหลWง

เรียนรู9ท่ีมีบรรยากาศเอ้ือตWอการ

เรียนรู9นักเรียนและบุคลากร 

 

1. จากแบบสรุปและการ

ประเมินโครงการ 

 

2. สังเกตจากบรรยากาศ

และสภาพแวดล9อมของ

ห9องสมุด 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

- ห9องสมุดมีพ้ืนท่ีบริการมุมความรู9

และมุมสWงเสริมการอWานอยWาง

ครบถ9วนเพียงพอก9าวหน9าและ

ทันสมัย 

- ห9องสมุดมีบรรยากาศท่ีดีและเอ้ือตWอ

การเรียนรู9 

 

  

 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

 8.1 มีแหลWงเรียนรู9ท่ีก9าวหน9าและทันสมัยย่ิงข้ึน 

8.2 ห9องสมุดมีบรรยากาศท่ีดี สวยงาม และเอ้ือตWอการเรียนรู9 

8.3 นักเรียนมีนิสัยรักการอWานและเข9ารWวมกิจกรรมรักการอWานอยWางตWอเน่ือง 

 

(ลงช่ือ)            ผู9รับเสนอโครงการ 

                               (นางเรณู   บุญอินทรk) 

 

(ลงช่ือ)          ผู9เห็นชอบโครงการ 

                          (นางเรณู  บุญอินทรk) 

            หัวหน9ากลุWมงานบริหารวิชาการ  

 

                        (ลงช่ือ)     ผู9รับโครงการ 

                     (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

                                    หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

 

(ลงช่ือ)     ผู9อนุมัติโครงการ 

           (นางสาวปนัดดา   ปานบุตร) 

รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

(ลงช่ือ)     ผู9อนุมัติโครงการ 

                            (นายเกียรติชัย  สังขkจันทรk) 

                            ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   อยูWคWายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี 

กลุ%มงาน   บริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที่ 1  พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ

ตWอสังคมและสิ่งแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและ

เทคโนโลยี 

นโยบายสพฐ.  ด9านโอกาส/ด9านคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู9เรียน (1.2) 

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง  

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นายอธิราช   จันแสนตอ 

ระยะเวลาในการดำเนินการ    11 - 13 มกราคม 2566 

1. หลักการและเหตุผล 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ.  2551  ได9กำหนดให9

มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู9เรียนซึ่งแบWงออกเปwนการจัดกิจกรรมนักเรียน  และกิจกรรมตามความสนใจ 

ซึ่งกิจกรรมนักเรียนได9กำหนดให9มีวิชาลูกเสือ – เนตรนารี  ขึ้นในทุกชWวงช้ัน  และในหลักสูตรรายวิชา

ลูกเสือ – เนตรนารี  ได9กำหนดกิจกรรมเก่ียวกับการเข9าคWายพักแรม  เพ่ือต9องการให9นักเรียนได9ใช9ความรู9

เกี่ยวกับวิชาลูกเสือ – เนตรนารี และได9รับประสบการณkตรง  เพื่อนำไปใช9ในชีวิตประจำวันการเข9าคWาย

พักแรม  และเปwนกระบวนการพัฒนาเยาวชนของชาติให9เปwนพลเมืองดี  มีคุณภาพมีความแข็งแรง อดทน 

มีระเบียบวินัย จงรักภักดีตWอชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริยk มีความสัมพันธkอันดีตWอกันในระบบหมูWซ่ึง

จะนำไปสูWความรับผิดชอบในสังคมนั้น ทางฝãายกิจกรรมของโรงเรียน จึงได9จัดการอยูWคWายพักแรมลูกเสือ-

เนตรนารีน้ีข้ึน 
 

2. วัตถุประสงคN 

2.1  เพ่ือให9ลูกเสือ-เนตรนารีได9รับการฝåกอบรมตามหลักสูตร 

2.2  เพ่ือให9ลูกเสือ-เนตรนารีสำนึกถึงหน9าท่ีความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองดี 

2.3  เพ่ือให9ลูกเสือ-เนตรนารีมีความอดทนตWอความยากลำบากและรู9จักการแก9ปmญหา 

2.4  เพ่ือให9ลูกเสือ-เนตรนารีรู9จักการอยูWรWวมกันกับผู9อ่ืนและรู9จักการใช9ชีวิตกลางแจ9ง 

   2.5  เพ่ือสWงเสริมกิจการของลูกเสือ-เนตรนารีให9มีความเจริญก9าวตWอไป 
 

3. เป]าหมาย  

3.1 ดUานปริมาณ  

  ผู9บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี  30 คน   ลูกเสือ-เนตรนารี ร9อยละ 100 เข9ารWวม

กิจกรรมโครงการการอยูWคWายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี 
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3.2 ดUานคุณภาพ  

ลูกเสือ-เนตรนารี มีรWางกายแข็งแรง   มีความอดทน  มีระเบียบวินัย รู9จักการอยูWรWวมกันกับ

ผู9อ่ืน มีความรู9ความสามารถด9านลูกเสือตามกระบวนการลูกเสือมากย่ิงข้ึนอยWางมีคุณภาพ 

 

4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูUรับผิดชอบ 

ประชุมช้ีแจง วางแผน กำหนดผู9รับผิดชอบ วันท่ี 25 มี.ค. 65 นายอธิราช  จันแสนตอ 

จัดทำโครงการเสนอโครงการ วันท่ี 12 เม.ย. 65 นายอธิราช  จันแสนตอ 

เตรียมดำเนินงาน ม.ค. 66 ผู9บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี 

นิเทศติดตาม ม.ค. 66 นายอธิราช  จันแสนตอ 

น.ส.พัชรินทรk   โสภิณ 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ก.พ. 66 นายอธิราช  จันแสนตอ 

น.ส.พัชรินทรk   โสภิณ 

สรุปรายงานผลปฏิบัติโครงการ มี.ค. 66 นายอธิราช  จันแสนตอ 

น.ส.พัชรินทรk   โสภิณ 

ประเมินโครงการ ชWวงส้ินภาคเรียน นายอธิราช  จันแสนตอ 

น.ส.พัชรินทรk   โสภิณ 

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน        

2. ใช9สอย 47,400 

3. วัสดุ 12,600 

รวม 60,000 

 

6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66– 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

      60,000  
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7.  การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ด"านปริมาณ 
ผู9บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี  30 คน   ลูกเสือ-

เนตรนารี ร9อยละ 100 เข9ารWวมกิจกรรมโครงการการ

อยูWคWายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี 

สังเกต 

ประเมินความพึงพอใจ 

 

ติดตามงาน 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

ด"านคุณภาพ 
    ลูกเสือ-เนตรนารี มีรWางกายแข็งแรง   มีความอดทน   

มีระเบียบวินัย รู9จักการอยูWรWวมกันกับผู9อ่ืน  

    มีความรู9ความสามารถด9านลูกเสือตามกระบวนการ 

ลูกเสือมากย่ิงข้ึนอยWางมีคุณภาพ 

สังเกต 

ประเมินความพึงพอใจ 
 

ติดตามงาน 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

ลูกเสือมีรWางกายแข็งแรง มีความอดทน  มีระเบียบวินัย รู9จักการอยูWรWวมกันกับผู9อ่ืน มีความรู9

ความสามารถด9านลูกเสือตามกระบวนการของลูกเสือมากย่ิงข้ึนอยWางมีคุณภาพ 

 

(ลงช่ือ)                ผู9เสนอโครงการ 

                        (นายอธิราช   จันแสนตอ) 

             หัวหน9างานลูกเสือ 

 

   (ลงช่ือ)                ผู9เห็นชอบโครงการ 

                           (นางเรณู  บุญอินทรk) 

               หัวหน9ากลุWมงานบริหารวิชาการ 

 

(ลงช่ือ)          ผู9รับโครงการ 

                        (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

           หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

 

(ลงช่ือ)          ผู9อนุมัติโครงการ 

                        (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

         รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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(ลงช่ือ)           ผู9อนุมัติโครงการ 

                         (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                   ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   Open House เปéดบ9านวิชาการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

กลุ%มงาน   บริหารงานวิชาการ 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที่ 1  พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ

ตWอสังคมและสิ่งแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและ

เทคโนโลยี 
นโยบายสพฐ.  ด9านคุณภาพ 

 พัฒนาคุณภาพของผู9เรียน ให9มีทักษะการเรียนรู9ในศตวรรษท่ี 21 มี

ความเปwนเลิศ ด9านวิชาการ นำไปสูWการสร9างขีดความสามารถในการ

แขWงขัน 

มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู9เรียน (1.2)  

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง  

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นางสาวอุWนเรือน  ชูย้ิม 

ระยะเวลาในการดำเนินการ    กุมภาพันธk – มีนาคม 2566 

1. หลักการและเหตุผล 

เปtาหมายสำคัญของการจัดการศึกษา คือการจัดให9มีการศึกษาเพื ่อสร9างสังคม ชุมชน  

แหWงการเรียนรู9 โดยการให9ทุกภาคสWวนมีสWวนรWวมในการจัดการศึกษาให9ตรงตามความต9องการของผู9เรียน 

โดยการศึกษาเปwนกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เปwนปmจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ

อยWางยั่งยืน ดังนั้นสถานศึกษาจึงแสวงหาการมีสWวนรWวม ระหวWางบ9าน องคkกรตWาง ๆ ทั้งภาครัฐและ 

เอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู9ของผู9เรียนและชุมชน มีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เปwนสื่อใน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู9และประสานความสัมพันธkระหวWางผู9ปกครอง ชุมชน ศิษยkเกWา องคkกรตWางๆ อยWาง

ทั่วถึง ปmจจุบันในองคkกรการเรียนรู9มีการแขWงขันสูงมาก ในฐานะเปwนหนWวยงานด9านบริการจึงต9องสWงเสริม

และพัฒนางานให9มีกระบวนการติดตWอสื่อสารสัมพันธkกันทั้งภายในและภายนอก เพื่อให9เกิดภาพพจนkที่ดี

ตWอโรงเรียน  

ดังนั้นกลุWมงานบริหารวิชาการ โรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม ได9มองเห็นความสำคัญ จึงจัดให9มี

กิจกรรม Open House เปéดบ9านวิชาการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมขึ้นเพื่อแสดงผลผลิตของครูและ

นักเรียนให9กับชุมชนและหนWวยงานที่เกี่ยวข9อง รวมทั้งเปwนการสWงเสริมและตอบสนองความสามารถทาง

วิชาการและความคิดสร9าง สรรคkของผู9เรียนเพื่อการประกอบอาชีพตWอไป อีกท้ังยังเปwนสื่อกลางให9คณะ

ครูและ นักเรียนในเขตบริการและ พ้ืนท่ีใกล9เคียง ผู9ปกครอง ชุมชน องคkกรตWางๆ ท่ีเก่ียวข9องมีโอกาสเข9า

ชม และ ปรึกษาหารือในเร่ืองการเข9าศึกษาตWอในระดับช้ันมัธยมศึกษาป1ท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาป1ท่ี 4 
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2. วัตถุประสงคN 

2.1 เพ่ือให9ครู นักเรียนได9นำเสนอผลงานท่ีเก่ียวข9องกับกิจกรรมการเรียนรู9ตามกลุWมสาระการ 

เรียนรู9ในป1การศึกษา 2565 

2.2  เพ่ือเปwนข9อมูลในการตัดสินใจเลือกสถานท่ีเรียนตWอในระดับช้ันมัธยมศึกษาป1ท่ี 1 และ  

ช้ันมัธยมศึกษาป1ท่ี 4 ของนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม และ

โรงเรียนพ้ืนท่ีใกล9เคียง 

 

3. เป]าหมาย  

3.1 ดUานปริมาณ  

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม ร9อยละ 80 เข9ารWวมกิจกรรม 

3.1.2 คณะครูและนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาป1ท่ี 6 โรงเรียนและ ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาป1ท่ี 3 โรงเรียนในเขตบริการและพ้ืนท่ีใกล9เคียง จำนวน 7 โรงเรียนตอบ

รับเข9ารWวมกิจกรรม ดังน้ี 

  - โรงเรียนวัดศรีมหาโพธ์ิ 

  - โรงเรียนวัดตาลเต้ีย 

  - โรงเรียนบ9านสวนเหนือ 

  - โรงเรียนเทศบาลบ9านสวนใต9 

  - โรงเรียนวัดยางเอน 

  - โรงเรียนบ9านวงฆ9อง  

3.1.3 ผู9ปกครอง ชุมชน องคkกรตWางๆ เข9ารWวมกิจกรรม ดังน้ี 

  - กรรมการสถานศึกษา 

  - ผู9ปกครอง 

  - องคkกรอ่ืน ๆ ท่ีได9รับคำเชย 

3.2 ดUานคุณภาพ  

3.2.1 นักเรียนได9แสดงความสามารถ ความคิดริเร่ิมสร9างสรรคkการทำงานเปwนหมูWคณะ  

โดยผWานการนำเสนอด9วยโครงงาน การศึกษาเพ่ือเรียนรู9 (IS) และผลงานจากการจัด 

กิจกรรมการเรียนรู9 ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู9”  

3.2.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู9ระหวWางบุคลากรภายในสถานศึกษา และระหวWาง

สถานศึกษา ผู9ปกครอง ชุมชน องคkกรตWางๆท่ีเก่ียวข9อง อยWางมีคุณภาพ  

3.3.3 ครู นักเรียน ผู9ปกครอง โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ และพ้ืนท่ีใกล9เคียง สามารถ

ตัดสินใจเลือกสถานท่ีเรียนตWอในระดับช้ันมัธยมศึกษาป1ท่ี1และช้ันมัธยมศึกษาป1ท่ี 4  

ป1การศึกษา 2565 ได9  

 



            แผนปฏิบัติการประจำป1การศึกษา  2565 หน9า   

  

120 

4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูUรับผิดชอบ 

1. ประชุมช้ีแจง วางแผน  เม.ย.65 กลุWมงานวิชาการ 

2. จัดทำโครงการเสนอโครงการ/ขออนุมัติ

โครงการ 

เม.ย.65  อุWนเรือน  ชูย้ิม 

3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ม.ค.66 กลุWมงานวิชาการ 

4. สำรวจจำนวนนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษา ป1ท่ี 6 และระดับช้ัน

มัธยมศึกษาป1ท่ี 3 ในเขต บริการและพ้ืนท่ี

ใกล9เคียง  

ก.พ.66 กลุWมงานวิชาการ 

5. สWงหนังสือเชิญและแจ9งรายละเอียดของ 

โครงการให9โรงเรียนในเขตบริการทราบ 

ก.พ.66 กลุWมงานวิชาการ 

6. จัดกิจกรรม Open House เปéดบ9าน

วิชาการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

ก.พ.66 ครูและนักเรียน 

5. ประเมินผลและรายงานผลการดำเนิน

กิจกรรม 

มี.ค.66 อุWนเรือน  ชูย้ิม 

6. สรุปรายงานผลปฏิบัติโครงการ มี.ค.66 อุWนเรือน  ชูย้ิม 

7. ประเมินโครงการ เม.ย.66 อุWนเรือน  ชูย้ิม 

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

5.1 งบประมาณจำนวน 30,000 บาท จากเงินสนับสนุนคWาใช9จWายในการจัดการศึกษาฯ  

(เรียนฟรี 15 ป1) ดังน้ี 

- คWาจัดการเรียนการสอน จำนวน 10,000  บาท 

- กิจกรรมพัฒนาผู9เรียน  จำนวน 20,000  บาท 
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5.2 รายละเอียดการใช9งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม ลักษณะการจ%าย 

ตอบแทน ใชUสอย วัสดุ 

1 จัดนิทรรศการ 8 กลุWมสาระ,

กิจกรรมพัฒนาผู9เรียน,ผลงาน

การจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน 

เพ่ิมเวลารู9  

- คWาวัสดุ /วัสดุฝåก/อุปกรณk 

  9,000 

2 คWาเชWาชุดและแตWง หน9า  1,000  

3 คWารถรับ สWงนักเรียน  2,000  

4 คWาอาหาร/อาหารวWางและ

เคร่ืองด่ืม 

 10,000  

5 คWาจ9างทำปtาย  2,000  

6 คWาตกแตWงสถานท่ี   2,000 

7 คWาเชWาเต็นทk  1,000  

8 รางวัล,เกียรติบัตร   2,000 

9 คWาใช9จWายเพ่ิมเติมอ่ืนๆ   1,000 

รวม  16,000 14,000 

30,000 

• ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

 

6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66– 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

      30,000  
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7.  การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 
 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ด"านปริมาณ 
 - นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม ทุกระดับช้ันเข9า

รWวมกิจกรรม 

- คณะครูและนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาป1ท่ี 6 

โรงเรียนและ ระดับช้ันมัธยมศึกษาป1ท่ี 3 โรงเรียนใน

เขตบริการและพ้ืนท่ีใกล9เคียง จำนวน 7 โรงเรียนตอบ

รับเข9ารWวมกิจกรรม 

 

ตรวจสอบการเข9ารWวม

กิจกรรมของนักเรียน 

ตรวจสอบการตอบรับ

การเข9ารWวมกิจกรรม 

 

แบบบันทึกการเข9ารWวม

กิจกรรม 

หนังสือตอบรับการเข9ารWวม

กิจกรรม 

แบบลงทะเบียนการเข9ารWวม

กิจกรรม 

ด"านคุณภาพ 
- นักเรียนได9แสดงความสามารถ ความคิดริเร่ิม

สร9างสรรคkการทำงานเปwนหมูWคณะ โดย ผWานการ 

นำเสนอด9วยโครงงาน การศึกษาเพ่ือเรียนรู9 (IS) และ

ผลงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู9 ตามนโยบาย 

“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู9”  

- มีการแลกเปล่ียนเรียนรู9ระหวWางบุคลากรภายใน

สถานศึกษา และระหวWางสถานศึกษา ผู9ปกครอง  

ชุมชน องคkกรตWางๆท่ีเก่ียวข9อง อยWางมีคุณภาพ  

- ครู นักเรียน ผู9ปกครอง โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ 

และพ้ืนท่ีใกล9เคียง สามารถตัดสินใจเลือก 

สถานท่ีเรียนตWอในระดับช้ันมัธยมศึกษาป1ท่ี1 และ 

ช้ันมัธยมศึกษาป1ท่ี4 ป1การศึกษา 2565 ได9  

 

 

ตรวจสอบการเข9ารWวม

กิจกรรม 

 

 

 

ตรวจสอบการเข9ารWวม

กิจกรรม 

ตรวจสอบความพึงพอใจ 

การสมัครเข9าเรียนตWอ 

 

ใบสมัครแขWงขันกิจกรรมท่ีทาง

โรงเรียนจัด 

 

 

 

ใบสมัครแขWงขันกิจกรรมท่ีทาง

โรงเรียนจัด 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

จำนวนผู9กรอรกใบสมัครเข9า

เรียนตWอ 

 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

8.1 เกิดการประสานสัมพันธkระหวWางโรงเรียน กับผู9ปกครอง ชุมชน องคkกรตWางๆ คณะครูและ

นักเรียนในเขตบริการและพ้ืนท่ีใกล9เคียงมากย่ิงข้ึน 

8.2 นักเรียนได9แสดงความสามารถ ความคิดริเร่ิมสร9างสรรคkการทำงานเปwนหมูWคณะ โดยผWาน 

การนำเสนอด9วยโครงงาน การศึกษาเพ่ือเรียนรู9 (IS) และผลงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู9

ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู9” 

8.3 เปwนการประชาสัมพันธkความก9าวหน9าทางการศึกษาและเผยแพรWผลงานทางวิชาการให9กับ

ชุมชนและหนWวยงานท่ีเก่ียวข9อง 
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 8.4 จำนวนนักเรียนท่ีตัดสินใจสมัครเรียนตWอในระดับช้ันมัธยมศึกษาป1ท่ี1และช้ันมัธยมศึกษา 

ป1ท่ี 4 ป1การศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมเพ่ิมมากข้ึน  

 

    (ลงช่ือ)         ผู9เสนอโครงการ 

                           (นางสาวอุWนเรือน  ชูย้ิม) 

 

     (ลงช่ือ)         ผู9เห็นชอบโครงการ 

                         (นางเรณู  บุญอินทรk) 

               หัวหน9ากลุWมงานบริหารวิชาการ 

 

           (ลงช่ือ)          ผู9รับโครงการ 

                        (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

         หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

 

     (ลงช่ือ)          ผู9อนุมัติโครงการ 

                          (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

           รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

           (ลงช่ือ)                  ผู9อนุมัติโครงการ 

                         (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                       ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

กลุ%มงาน   บริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที่ 1  พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ

ตWอสังคมและสิ่งแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและ

เทคโนโลยี 

ข9อที่ 2  พัฒนาครูให9สามารถจัดการเรียนการสอนอยWางมีคุณภาพ 

โดยนำ ICT มาใช9ในการจัดการเรียนรู9อยWางมีประสิทธิภาพและมีการ

พัฒนา ตามหลักสูตร 

ข9อที ่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเน9นความ

รWวมมือกับทุกภาคสWวน เพ่ือสWงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
นโยบายสพฐ.  ด9านประสิทธิภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน9นผู9เรียนเปwน 

สำคัญ 

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง  

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นางสาวปéยะชาติ  ปmùนหุWน และนายธนภัทร  ชัยชนะ 

ระยะเวลาในการดำเนินการ    พฤษภาคม 2565 –  มีนาคม 2566 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหWงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ หลักสูตรสถานศึกษาต9องมี 

การเปลี่ยนแปลงทางด9านวิชาการตWาง ๆ ทั ้งทางด9านสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี มีผลทำให9มี 

การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรซึ่งปmจจุบันใช9หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป1พุทธศักราช 2551 

หลักการของหลักสูตรเน9นความเปwนไทยสูWสากล ทุกคนได9รับการศึกษาเสมอภาคโดยสังคมรWวมกัน 

จัดการศึกษาสWงเสริมให9ผู9เรียนได9พัฒนาตนเองอยWางตWอเน่ืองเต็มตามศักยภาพ สถานศึกษาจึงได9วิเคราะหk

ผู 9เรียนรายบุคคล วิเคราะหkหลักสูตร เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให9มีมาตรฐาน ตาม

มาตรฐานการศึกษาและเพิ่มเติมในสWวนที่เปwนความต9องการของท9องถิ่น มีความสมบูรณkแบบและเปwน

ปmจจุบัน พัฒนาปรับปรุงระเบียบการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง และจัดทำหลักเกณฑkแนวปฏิบัติใน

การวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษากับเปtาหมายการศึกษาและความต9องการของผู9เรียนและ

ท9องถ่ิน    

 ทางโรงเรียนบ9านสวนจึงได9จัดทำโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อให9นักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผWานเกณฑkตามท่ีสถานศึกษากำหนด  

 

2. วัตถุประสงคN 

2.1 เพ่ือให9นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผWานเกณฑkการประเมินตามสถานศึกษากำหนด 



            แผนปฏิบัติการประจำป1การศึกษา  2565 หน9า   

  

125 

3. เป]าหมาย  

3.1 ดUานปริมาณ  

3.1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนผWานเกณฑkการประเมินตามสถานศึกษากำหนด 

ร9อยละ 80 

3.2 ดUานคุณภาพ  

3.2.1 เพ่ือให9นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนผWานเกณฑkการประเมินตามสถานศึกษา 

กำหนด      

 

4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูUรับผิดชอบ 

ประชุมช้ีแจง วางแผน กำหนด

ผู9รับผิดชอบ 

เมษายน 2565 คณะครูโรงเรียนบ้านสวน

วิทยาคม 

จัดทำโครงการเสนอโครงการ เมษายน 2565 นางปิยะชาติ  อ้นสาย 
นายธนภัทร  ชัยชนะ 

เตรียมดำเนินงาน 
พฤษภาคม - 2565 

คณะครูโรงเรียนบ้านสวน

วิทยาคม 

นิเทศติดตาม มิถุนายน 2564 นางปิยะชาติ  อ้นสาย 
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม มีนาคม 2565 นางปิยะชาติ  อ้นสาย 

นายธนภัทร  ชัยชนะ 

สรุปรายงานผลปฏิบัติโครงการ มีนาคม 2565 นางปิยะชาติ  อ้นสาย 
นายธนภัทร  ชัยชนะ 

ประเมินโครงการ ชWวงส้ินภาคเรียน นางปิยะชาติ  อ้นสาย 
นายธนภัทร  ชัยชนะ 

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน - 
2. ใช้สอย 12,000 
3. วัสดุ 10,000 
รวม 22,000 

*ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ 
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6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

5,000 - - - 5,000 - 12,000 - 

 

7. การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ด"านปริมาณ 
1 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนผWานเกณฑkการ

ประเมินตามสถานศึกษากำหนดร9อยละ 80 

 

 

สังเกตผลสัมฤทธ์ิในการ

เรียน ป1การศึกษา 2564 

 

แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิในการ

เรียน ป1การศึกษา 2565 

ด"านคุณภาพ 
1 เพ่ือให9นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนผWานเกณฑk

การประเมินตามสถานศึกษากำหนด      

 

สังเกตผลสัมฤทธ์ิในการ

เรียน ป1การศึกษา 2564 

 

แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิในการ

เรียน ป1การศึกษา 2565 

 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

 8.1 นักเรียนร9อยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผWานเกณฑkการประเมินตามสถานศึกษกำหนด 

8.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยรวมมีคWาเฉล่ียรวมทุกวิชาสูงกวWาป1การศึกษาท่ี 

ผWานมา 

 

(ลงช่ือ)         ผู9เสนอโครงการ

(นางปéยะชาติ  อ9นสาย)   

 

(ลงช่ือ)         ผู9เห็นชอบโครงการ 

                                (นางเรณู  บุญอินทรk) 

                    หัวหน9ากลุWมงานบริหารวิชาการ 

 

(ลงช่ือ)          ผู9รับโครงการ 

                   (นางสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

            หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 
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(ลงช่ือ)         ผู9อนุมัติโครงการ 

               (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

         รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

                      (ลงช่ือ)          ผู9อนุมัติโครงการ 

               (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

             ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   นิเทศภายในสถานศึกษา   

กลุ%มงาน   กลุWมงานบริหารวิชาการ   

สนองกลยุทธNของโรงเรียน ข9อ 1 พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ปลูกฝmง 

คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตWอสังคมและสิ ่งแวดล9อม  

โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและเทคโนโลยี 

ข9อ 2 พัฒนาครูให9สามารถจัดการเรียนการสอนอยWางมีคุณภาพ  

โดยนำระบบ ICT มาใช9ในการจัดการเรียนรู9อยWางมีประสิทธิภาพและ

มีการพัฒนาอยWางตWอเน่ืองตามหลักสูตร 

นโยบายสพฐ.                         ด9านโอกาส/ด9านคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน9นผู9เรียนเปwน 

สำคัญ 

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง 

ผูUรับผิดชอบโครงการ      นางเรณู   บุญอินทรk 

ระยะเวลาในดำเนินการ       พฤษภาคม 2565 – มีนาคม  2566 

1. หลักการและเหตุผล 

  การศึกษามีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณk ไมWวWาจะเปwนวิธีการสอน หลักสูตร 

เทคโนโลยี ตลอดจนบุคลากร ซึ่งสิ่งเหลWานี้ยWอมมีผลกระทบตWอการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภารกิจ

สำคัญของการดำเนินงานในโรงเรียน คือการพัฒนานักเรียนให9มีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตร การ

จัดการศึกษาเพื่อให9ผู9เรียนบรรลุผลสำเร็จตามจุดหมายของหลักสูตรดังกลWาวอยWางมีคุณภาพ และเปwนไป

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหWงชาติ พ.ศ.2552  น้ัน  

  ด9านการบริหารจัดการ โรงเรียนจึงได9จัดทำโครงการการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาครูให9

มีความรู9ความเข9าใจ และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และปฏิบัติงานอยWางมีประสิทธิภาพ 

เพื่อจะได9สWงผลให9นักเรียนมีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงคk ตามจุดหมายของหลักสูตรตลอดจน

การพัฒนางานด9านตWาง ๆ ของโรงเรียนโดยเฉพาะการปฏิบัติงานด9านวิชาการ ให9มีประสิทธิภาพสูงข้ึน

และนักเรียน ครูผู9สอนมีคุณภาพได9มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจึงได9จัดทำโครงการนิเทศภายในขึ้นเปwน

โครงการตWอเน่ือง 

 

2. วัตถุประสงคN    

2.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให9มีความรู9 ความเข9าใจ และทักษะเก่ียวกับวิธีการจัดการเรียนรูท่ีเน9น

ผู9เรียนเปwนสำคัญ นำไปใช9ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนของตนได9 
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3. เป]าหมาย       

 3.1 ดUานปริมาณ 

  3.1.1 มีการประชุมกWอนเปéดและปéดเรียนภาคเรียนทุกภาคเรียน 

  3.1.2 สังเกตการสอนครูผู9สอน  1 คร้ัง /คน /ภาคเรียน  

 3.2 ดUานคุณภาพ 

            3.2.1  ครูมีความรู9 ความเข9าใจ และทักษะเก่ียวกับวิธีการจัดการเรียนรู9ท่ีเน9นผู9เรียน 

เปwนสำคัญ และนำไปใช9ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน  

ได9แลกเปล่ียนเรียนรู9ผWานกระบวนการ PLC  คิดเปwนร9อยละ 75 ข้ึนไป ของคณะครู

และบุคลากรทางการศึกษา  

  

4. กิจกรรม/ระยะเวลา 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผูUรับผิดชอบ 

1 

 

 

วางแผน(plan) 

 เสนอขออนุมัติดำเนินการ, แตWงต้ัง

คณะกรรมการและขออนุมัติโครงการ 

มีนาคม 2565 

 

นางเรณู   บุญอินทรk 

 

 

2 

 

 

 

 

ดำเนินการ (Do) 

1. จัดประชุมของโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

เพ่ือวางแผนกานิเทศภายใน 

2. ดำเนินการนิเทศภายใน  ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

 

  ตลอดป1การศึกษา  2565 

 

นางเรณู   บุญอินทรk 

หัวหน9ากลุWมสาระการเรียนรู9 

 

 

 

3 

 

1.ตรวจสอบ(Check) 

ตรวจสอบการนิเทศ เปwนระยะ 

ตลอดป1การศึกษา  2565 นางเรณู   บุญอินทรk 

 

4 1.ประเมินผลและรายงาน(Action) 

ประชุมสรุปผลการนิเทศ เทอมละ 1 คร้ัง  

กันยายน 2565 

กุมภาพันธk  2566 

นางเรณู   บุญอินทรk 

 

5 

 

1. สรุป / รายงานผลการดำเนินงาน มีนาคม  2566 นางเรณู   บุญอินทรk 
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5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน - 

2. ใช9สอย 3,000 

3. วัสดุ 2,000 

รวม 5,000 

 

กิจกรรมและคำช้ีแจง 

การใช"งบประมาณ 

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช9สอย วัสดุ 

ค%าจัดกิจกรรม 

คWาวัสดุ เอกสารและจัดทำรูปเลWม 

- กระดาษ A4 70g  ๙๒บาท x  ๑๐ รีม  = 

๙๒๐ 

- แผWนใส  5 บาท x ๑๖  แผWน            =    

๘๐ 

- กระดาษโฟโต9    1 รีม       = 250 

- คWาเข9าเลWม        = 250 

แฟtมสอด A4  10x5  = 600 

ค%าใชUสอย 

- คWาอาหารวWางและเคร่ืองด่ืม  จำนวน ๔ 

ม้ือ ม้ือละ  25 บาท x  ๓๐ คน X ๔ 

5,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,000 

 

 

2,000 

รวม 5,000  3,000 2,000 

*ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ 
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6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66– 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

2,000    1,500  1,500  

 

7.  การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป]าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ร9อยละของครูท่ีมีความรู9 ความ

เข9าใจและทักษะเก่ียวกับวิธีการ

จัดการเรียนรู9ท่ีเน9นผู9เรียนเปwน

สำคัญและนำไปใช9ปรับปรุง 

พัฒนาการจัดกระบวนการเรียน

การสอน  

 

 

75 

 

 

ความพึงพอใจ 

 

 

 

 

 

แบบประเมิน 

สมุดบันทึกการ

นิเทศภายใน 

 

 

  8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

8.1 บุคลากรให9มีความรู9 ความเข9าใจ และทักษะเก่ียวกับวิธีการจัดการเรียนรู9ท่ีเน9นผู9เรียนเปwน

สำคัญ นำไปใช9ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนของตนได9 

 8.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับให9สูงข้ึน 

 8.3 ครูมีความพึงพอใจในโครงการ  

  

                            (ลงช่ือ)           ผู9เสนอโครงการ 

                       (นางเรณู  บุญอินทรk) 

 

(ลงช่ือ)                ผู9เห็นชอบโครงการ 

                             (นางเรณู  บุญอินทรk) 

                  หัวหน9ากลุWมงานบริหารวิชาการ 
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                                                   (ลงช่ือ)             ผู9รับโครงการ 

                        (นางสาวสุรียkพรรณ นาคกุล) 

                    หัวหน9างานแผนงานโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

                            (ลงช่ือ)              ผู9อนุมัติโครงการ 

                                                         (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

                                                         รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

                                 (ลงช่ือ)              ผู9อนุมัติโครงการ 

                                                         (นายเกียรติชัย  สังขkจันทรk) 

                                                            ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ             พัฒนาทักษะอาชีพ  

กลุ%มงาน   บริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อท่ี 1  พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ

ตWอสังคมและส่ิงแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและ

เทคโนโลยี 

ข9อท่ี 3 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเน9นความ

รWวมมือกับทุกภาคสWวน เพ่ือสWงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

นโยบายสพฐ.  ด9านโอกาส 

มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน9นผู9เรียนเปwน

สำคัญ 

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง  

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นางสาวศุภลักษณk มูลอุด 

ระยะเวลาในการดำเนินการ    ตลอดป1การศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

  โรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม ที่ตั้ง เลขที่ 85 หมูW 2 ตำบลบ9านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด

สุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เนื่องจากครอบครัวของนักเรียนสWวนมาก

มีสภาพความเปwนอยูWคWอนข9างยากจน สภาพชุมชนเปwนชุมชนเกษตรกรรม ดังนั้นอาชีพหลักของชาวบ9าน

ในตำบลบ9านสวน คือ การปลูกพืช ทำไรW และเลี้ยงสัตวk ซึ่งต9องอาศัยน้ำฝน ถ9าฝนไมWตกตามฤดูกาลการ

ทำเกษตรกรรมก็จะไมWได9ผล จะได9ผลผลิตน9อย เปwนสาเหตุให9ชาวบ9านขาดรายได9 ยากจน เปwนเหตุให9ผู9นำ

ครอบครัวต9องเข9าไปทำงานในตWางจังหวัด เด็ก ๆ เปwนภาระตกอยูWกับ ปูã ยWา ตา ยาย ซึงเปwนผู9สูงอายุ 

ดังนั้นผู9ปกครองสWวนมากจึงมองเห็นความสำคัญของการศึกษา จึงพยายามสWงเสริม สนับสนุนโรงเรียน

เทWาที่จะสามารถมีความสามารถทำได9 เชWน เสียสละเวลา แรงกาย แรงทรัพยk ชWวยเหลือทางโรงเรียนเปwน

ประจำ เพ่ือท่ีจะให9บุตรหลานมีท่ีเรียนอยูWใกล9บ9าน และสามารถชWวยงานแบWงเบาภาระของครอบครัวได9 

 

2. วัตถุประสงคN 

 2.1. เพ่ือพัฒนาผู9เรียนให9มีความรู9 ทักษะ และดำเนินชีวิตในการประกอบอาชีพ 

 2.2. เพ่ือฝåกทักษะกระบวนการคิดในการทำงานของนักเรียน  

2.3. เพ่ือสWงเสริมสนับสนุนการสร9างงานและอาชีพให9กับนักเรียนให9มีอาชีพเสริม เพ่ิมรายได9

แกWตนเองและครอบครัว 
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3. เป]าหมาย 

 3.1 ดUานปริมาณ 

  ผู9เข9ารWวมโครงการนักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม ร9อยละ 100 

 

 3.2 ดUานคุณภาพ 

ผู9นักเรียนได9รับความรู9 และมีทักษะในการประกอบอาชีพ เกิดกระบวนการคิดในการ

ทำงาน รWวมกับผู9อ่ืน สามารถสร9างงาน สร9างอาชีพให9กับนักเรียนได9 

 

4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูUรับผิดชอบ 

ประชุมช้ีแจง วางแผน กำหนดผู9รับผิดชอบ เมษายน 2565 นางสาวศุภลักษณk มูลอุด 

จัดทำโครงการเสนอโครงการ เมษายน 2565 นางสาวศุภลักษณk มูลอุด 

เตรียมดำเนินงาน พฤษภาคม 2565 นางสาวศุภลักษณk มูลอุด 

นิเทศติดตาม ตลอดป1การศึกษา 

2565 

นางสาวศุภลักษณk มูลอุด 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม มีนาคม 2566 – 

เมษายน 2566 

นางสาวศุภลักษณk มูลอุด 

สรุปรายงานผลปฏิบัติโครงการ มีนาคม 2566 – 

เมษายน 2566 

นางสาวศุภลักษณk มูลอุด 

ประเมินโครงการ ชWวงส้ินภาคเรียน นางสาวศุภลักษณk มูลอุด 

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ 

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใชUงบประมาณ งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการ 

และกิจกรรม 

ตอบแทน ใชUสอย วัสดุ 

ฐานท่ี 1 ดินปลูกต9นไม9 

ฐานท่ี 2 ดุริยางคk 

ฐานท่ี 3 ไม9ประดับ 

ฐานท่ี 4 เห็ดนางฟtา 

ฐานท่ี 5 ผักสวนครัว 

ฐานท่ี 6 ชWางเสริมสวย 

ฐานท่ี 7 เล้ียงปลาในกระชัง 

2,000 

10,000 

2,300 

5,000 

5,000 

8,550 

10,000 

  2,000 

10,000 

2,300 

5,000 

5,000 

8,550 

10,000 
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กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใชUงบประมาณ งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการ 

และกิจกรรม 

ตอบแทน ใชUสอย วัสดุ 

ฐานท่ี 8 ตัดผมชาย 

ฐานท่ี 9 เผาถWาน 

ฐานท่ี 10 เบเกอร่ี 

7,000 

3,650 

7,500 

7,000 

3,650 

7,500 

รวมงบประมาณท่ีใชUท้ังส้ิน 61,000   61,000 

 

6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

  30,500    30,500  

 

7.  การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ด"านปริมาณ 
ผู9เข9ารWวมโครงการนักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

ร9อยละ 100 

 

บันทึกการลงลายมือช่ือ 

 

 

บันทึกการลงลายมือช่ือ 

 

ด"านคุณภาพ 
ผู9นักเรียนได9รับความรู9 และมีทักษะในการประกอบ

อาชีพ เกิดกระบวนการคิดในการทำงาน รWวมกับผู9อ่ืน 

สามารถสร9างงาน สร9างอาชีพให9กับนักเรียนได9  

 

การสังเกต 

 

 

แบบสังเกต 

 

 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ                                           

8.1 นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม มีความรู9 ทักษะ ในการประกอบอาชีพ 

8.2 นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม ผู9เกิดกระบวนการคิดในการทำงานรWวมกันกับผู9อ่ืน 

8.3 นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม สามารถสร9างงานและอาชีพให9กับตนเองมีอาชีพเสริม               

เพ่ิมรายได9แกWตนเองและครอบครัว 
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     (ลงช่ือ)                                        ผู9เสนอโครงการ 

                                      (นางสาวศุภลักษณk มูลอุด) 

 

    (ลงช่ือ)                ผู9เห็นชอบโครงการ 

                             (นางเรณู  บุญอินทรk) 

                  หัวหน9ากลุWมงานบริหารวิชาการ 

 

(ลงช่ือ)           ผู9รับโครงการ 

                        (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

           หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

 

    (ลงช่ือ)           ผู9อนุมัติโครงการ 

                        (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

           รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

       (ลงช่ือ)           ผู9อนุมัติโครงการ 

                           (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                     ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ  การจัดทำหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู9  

กลุ%มงาน   บริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที่ 1 พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ

ตWอสังคมและสิ่งแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและ

เทคโนโลยี 

ข9อที ่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเน9นความ

รWวมมือกับทุกภาคสWวน เพ่ือสWงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
นโยบายสพฐ.  ด9านคุณภาพ/ด9านประสิทธิภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน9นผู9เรียนเปwน

สำคัญ  

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง  

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นางสาวศุภลักษณk มูลอุด 

ระยะเวลาในการดำเนินการ    ตลอดป1การศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให9สอดคล9องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและความ

เจริญก9าวหน9าทางวิทยาศาสตรk  เปwนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให9สามารถตอบสนองความ

ต9องการของบุคคล  สังคมไทย ผู9เรียนมีศักยภาพ   ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให9ใช9หลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ทุกชั้นเรียน  โดยกำหนดหลักการจุดหมาย  โครงสร9างการจัดทำ

หลักสูตร  การจัดอัตราเวลาเรียนและมาตรฐานการเรียนรู9ฯลฯ 

                 ดังนั้น ทางโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมจึงได9ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตร

ท9องถิ่นรWวมกับครอบครัวและชุมชน  ท9องถิ่น  วัด  หนWวยงานและสถานศึกษาขึ้นใช9ในสถานศึกษา   

โดยมีการปรับปรุงพัฒนาให9สอดคล9องกับความเปล่ียนแปลงตWางๆ ท่ีเกิดข้ึนอยWางรวดเร็ว เพ่ือให9นักเรียน

รู9เทWาทันการเปล่ียนแปลงและเข9าถึงความรู9เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเหมาะสม 

 

2. วัตถุประสงคN 

 2.1 เพ่ือให9โรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม มีหลักสูตรสถานศึกษาเปwนของตนเองใช9ได9ดีอยูWเสมอ 

2.2 เพ่ือให9ให9คณะครู นักเรียน ชุมชน วัด รWวมจัดทำ รWวมใช9  รWวมปรับปรุงแก9ไขหลักสูตร

สถานศึกษาจนเกิดผลดีตWอสถานศึกษา  

 2.3  เพ่ือให9การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพอยWางแท9จริง 

 

 

 



            แผนปฏิบัติการประจำป1การศึกษา  2565 หน9า   

  

138 

3.  เป]าหมาย 

 3.1 ดUานปริมาณ  

โรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีถูกต9องและสมบูรณkครบทุกชWวงช้ัน 

รวมไปถึงครูใช9หลักสูตรสถานศึกษาอยWางมีประสิทธิภาพ  เกิดผลดีตWอผู9เรียนและสถานศึกษา 

 3.2 ดUานคุณภาพ  

ครูโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม ร9อยละ  100  ได9ใช9หลักสูตรสถานศึกษาท่ีถูกต9องและ

สมบูรณkครบทุกชWวงช้ัน เกิดผลดีตWอผู9เรียนและสถานศึกษา      

 

4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูUรับผิดชอบ 

ประชุมช้ีแจง วางแผน กำหนดผู9รับผิดชอบ เมษายน 2565 นางสาวศุภลักษณk มูลอุด 

จัดทำโครงการเสนอโครงการ เมษายน 2565 นางสาวศุภลักษณk มูลอุด 

เตรียมดำเนินงาน พฤษภาคม 2565 นางสาวศุภลักษณk มูลอุด 

นิเทศติดตาม ตลอดป1การศึกษา 

2565 

นางสาวศุภลักษณk มูลอุด 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม มีนาคม 2566 นางสาวศุภลักษณk มูลอุด 

สรุปรายงานผลปฏิบัติโครงการ มีนาคม 2566 นางสาวศุภลักษณk มูลอุด 

ประเมินโครงการ ชWวงส้ินภาคเรียน นางสาวศุภลักษณk มูลอุด 

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน - 

2. ใช9สอย 5,000 

3. วัสดุ - 

รวม 5,000 
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6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย. 65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค. 65 – 30 ก.ย. 65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

5,000 - - - - - - - 

 

7.  การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ด"านปริมาณ 
โรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ี

ถูกต9องและสมบูรณkครบทุกชWวงช้ัน รวมไปถึงครูใช9

หลักสูตรสถานศึกษาอยWางมีประสิทธิภาพ  เกิดผลดี

ตWอผู9เรียนและสถานศึกษา  

 

การประเมิน 

 

 

แบบประเมิน 

 

ด"านคุณภาพ 
ครูโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม ร9อยละ  100  ได9ใช9

หลักสูตรสถานศึกษาท่ีถูกต9องและสมบูรณkครบทุกชWวง

ช้ัน เกิดผลดีตWอผู9เรียนและสถานศึกษา      

 

การประเมิน 

 

 

แบบประเมิน 

 

 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

 8.1 โรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีถูกต9องสมบูรณkครบทุกชWวงช้ัน 

8.2 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกำหนดและสอดคล9องกับความต9องการของ

ชุมชน และสังคม 

 

       (ลงช่ือ)                ผู9เสนอโครงการ 

                          (นางสาวศุภลักษณk มูลอุด) 

 

(ลงช่ือ)                ผู9เห็นชอบโครงการ 

                             (นางเรณู  บุญอินทรk) 

                 หัวหน9ากลุWมงานบริหารวิชาการ 
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(ลงช่ือ)            ผู9รับโครงการ 

                        (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

           หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

 

(ลงช่ือ)            ผู9อนุมัติโครงการ 

                        (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

           รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

       (ลงช่ือ)            ผู9อนุมัติโครงการ 

                           (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                     ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   วัดผลและประเมินผลคุณภาพผู9เรียน 

กลุ%มงาน   บริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที ่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเน9นความ

รWวมมือกับทุกภาคสWวน เพ่ือสWงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

นโยบายสพฐ.  ด9านคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน9นผู9เรียนเปwน 

สำคัญ 

ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเน่ือง  
ผูUรับผิดชอบโครงการ  นางปéยะชาติ อ9นสาย 
ระยะเวลาในการดำเนินการ    พฤษภาคม 2565 –  มีนาคม 2566 

1. หลักการและเหตุผล 

ด9วยกลุ Wมงานบริหารวิชาการจะจัดทำเอกสารหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

ประกาศนียบัตร (ปพ.2) แบบรายงานผู9สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) เพื่อให9การจัดทำเอกสารหลักฐาน  

ระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) ประกาศนียบัตร (ปพ.2)  แบบรายงานผู9สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)  

ของผู9เรียนท่ีสำเร็จการศึกษาภาคบังคับและหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาป1ท่ี 

3 และชั้นมัธยมศึกษาป1ท่ี 6 มีประสิทธิภาพดำเนินงานไปด9วยความเรียบร9อย บังเกิดประสิทธิผลตWอ

นักเรียน และโรงเรียนอยWางแท9จริง โดยอาศัยความในมาตรา 39 แหWงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 

ทางโรงเรียนบ9านสวนจึงได9จัดทำโครงการวัดผลและประเมินผลคุณภาพผู9เรียน เพื่อให9การ

จัดทำเอกสารหลักฐาน ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ประกาศนียบัตร (ปพ.2)  และ แบบรายงาน

ผู9สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ของผู9เรียนที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับและหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน

มัธยมศึกษาป1ท่ี 3 และมัธยมศึกษาป1ท่ี 6  

 

2. วัตถุประสงคN 

2.1 เพ่ือจัดทำเอกสารหลักฐาน ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ประกาศนียบัตร (ปพ.2) 
และ แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ของผู้เรียนท่ีสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ และ
หลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐานช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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3. เป]าหมาย  

3.1 ดUานปริมาณ  

3.1.1 เพ่ือจัดทำเอกสารหลักฐาน ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ประกาศนียบัตร  
(ปพ.2) และแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) สำหรับผู้เรียนท่ีสำเร็จการศึกษา 
ภาคบังคับและหลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐานช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 6 ครบถ้วน ร้อยละ 100 

3.2 ดUานคุณภาพ  
3.2.1 เพ่ือจัดทำเอกสารหลักฐาน ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ประกาศนียบัตร 
(ปพ.2) และแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) สำหรับผู้เรียนท่ีสำเร็จการศึกษา 
ภาคบังคับและหลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 6 ครบถ้วน 
 

4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผูUรับผิดชอบ 

ประชุมช้ีแจง วางแผน กำหนด
ผู้รับผิดชอบ 

เมษายน 2565 คณะครูโรงเรียนบ้านสวน

วิทยาคม 
จัดทำโครงการเสนอโครงการ เมษายน 2565 นางปิยะชาติ  อ้นสาย 
เตรียมดำเนินงาน 

พฤษภาคม - 2565 
คณะครูโรงเรียนบ้านสวน

วิทยาคม 
นิเทศติดตาม มิถุนายน 2565 นางปิยะชาติ  อ้นสาย 
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม มีนาคม 2566 นางปิยะชาติ  อ้นสาย 
สรุปรายงานผลปฏิบัติโครงการ มีนาคม 2566 นางปิยะชาติ  อ้นสาย 
ประเมินโครงการ ชWวงส้ินภาคเรียน นางปิยะชาติ  อ้นสาย 

 
5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน - 
2. ใช9สอย 1,000 
3. วัสดุ 9,000 

รวม 10,000 

***ขอถ่ัวเฉล่ียทุกรายการ 
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6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

  5,000    5,000  
 
7.  การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ด"านปริมาณ 
1. เพ่ือจัดทำเอกสารหลักฐาน ระเบียนแสดงผลการ
เรียน (ปพ.1) ประกาศนียบัตร (ปพ.2)  และแบบ
รายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) สำหรับผู้เรียนท่ี
สำเร็จการศึกษาภาคบังคับและหลักสูตรแกนกลาง      
ข้ันพ้ืนฐานช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 6 ครบถ้วน ร้อยละ 100 

 
การตรวจสอบ 

 
แบบรายงานการประเมินผล

เอกสารประเมินผลตาม

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(ปพ.) 

ด"านคุณภาพ 
1. เพ่ือจัดทำเอกสารหลักฐาน ระเบียนแสดงผลการ
เรียน (ปพ.1) ประกาศนียบัตร (ปพ.2)   และแบบ
รายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) สำหรับผู้เรียนท่ี
สำเร็จการศึกษาภาคบังคับและหลักสูตรแกนกลางข้ัน

พ้ืนฐานช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
ครบถ้วน 

 
ประเมินผล 

 
แบบรายงานการประเมินผล 

 
8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

8.1 มีเอกสารหลักฐาน ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ประกาศนียบัตร (ปพ.2)   
และแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) สำหรับผู้เรียนท่ีสำเร็จการศึกษาภาคบังคับและ
หลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐานช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
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       (ลงช่ือ)                ผู้เสนอโครงการ 
                          (นางปิยะชาติ  อ้นสาย) 
 

 (ลงช่ือ)                ผู9เห็นชอบโครงการ 

                             (นางเรณู  บุญอินทรk) 

                  หัวหน9ากลุWมงานบริหารวิชาการ 

 

       (ลงช่ือ)           ผู้รับโครงการ 
                        (นางสุรีย์พรรณ  นาคกุล) 
           หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 
 

 (ลงช่ือ)            ผู9อนุมัติโครงการ 

                        (นางสาวปนัดดดา  ปานบุตร                           

           รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

       (ลงช่ือ)            ผู้อนุมัติโครงการ 
                           (นายเกียรติชัย     สังข์จันทร์) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   โครงการวWายน้ำเพ่ือชีวิต (LIFE SAVEVING) 

กลุ%มงาน   บริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที่ 1  พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ

ตWอสังคมและสิ่งแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและ

เทคโนโลยี 

ข9อที ่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเน9นความ

รWวมมือกับทุกภาคสWวน เพ่ือสWงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

นโยบายสพฐ.  ด9านความปลอดภัย/ด9านโอกาส 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู9เรียน (1.2) 

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง  

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นายอธิราช   จันแสนตอ 

ระยะเวลาในการดำเนินการ    กรกฎาคม – ตุลาคม  2565 

1. หลักการและเหตุผล 

ด9วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได9รับรายงานจากกระทรวงสาธารณสุขวWา  

พบการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกวWาอายุ 15 ป1 ที่เสียชีวิตมากเปwนอันดับหนึ่ง  คือเกิดจากอุบัติเหตุทางน้ำ

ในอัตราที่สูงมากเมื่อเทียบกับการเสียชีวิตทุกสาเหตุ และในเขตพื้นท่ีเทศบาลตำบลบ9านสวนมีจุดเสี่ยง

หลายแหWง เนื่องจากในพื้นที่ดังกลWาวมีแหลWงน้ำ ที่เด็กสามารถลงเลWนน้ำได9 ในชWวงปéดเทอมภาคฤดูร9อน  

อีกทั้งในชWวงฤดูฝนจะมีน้ำทWวมขังในระดับสูง โดยเด็กและผู9ปกครองไมWตระหนักถึงอันตรายของการเลWน

น้ำและไมWรู9วิธีชWวยเหลือตนเองและผู9อื่นเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ จากมูลเหตุดังกลWาวหากมีการปtองกัน

การเสียชีวิตหรือลดอัตราการตายจากการจมน้ำของเด็ก จำเปwนจะต9องฝåกหัดให9เด็กในกลุWมเสี่ยงได9ฝåกหัด

วWายน้ำ หรือ วWายน้ำเปwน และเรียนรู 9 เก ี ่ยวกับวิธ ีช Wวยชีว ิตคนจากการจมน้ำแบบวิธ ีช Wวยเหลือ

มาตรฐานสากล และการใช9อุปกรณkใกล9มือชWวยเหลือ 

ดังนั้น โรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม ได9ตระหนักถึงความสำคัญของปmญหา จึงขอรับการสนับสนุน

งบประมาณเพื่อจัดโครงการวWายน้ำเพ่ือสุขภาพแกWนักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม การวWายน้ำยังเปwน

การออกกำลังกายที่สามารถใช9อวัยวะในการออกกำลังกายได9ทุกสWวนของรWางกาย ชWวยให9ระบบไหลเวียน

โลหิตทำงานดีขึ้น ชWวยเผาผลาญไขมัน ลดน้ำหนัก ชWวยให9หัวใจแข็งแรง กระชับกล9ามเนื้อ การวWายน้ำ

ชWวย เสริมสร9างกล9ามเนื้อให9แข็งแรงและแข็งแกรWง ถนอมข9อตWอ ชWวยให9รWางกายเกิดความยืดหยุWน ไลW

ความเครียด โรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม จึงได9จัดทำโครงการน้ีข้ึน เพ่ือให9นักเรียนท่ีวWายน้ำไมWเปwนมีทักษะ

การออกกำลังกายโดยการวWายน้ำ ให9สามารถวWายน้ำเปwนอยWางถูกต9องตามหลักมาตรฐานสากล เพ่ือสร9าง

เสริมความแข็งแรงของรWางกายพร9อมไปกับการเรียนรู9วิธีชWวยชีวิตคนการการจมน้ำซึ่งจะเกิดความ

ปลอดภัยทั้งผู9ประสบเหตุและผู9ให9การชWวยเหลือ และรู9จักใช9เวลาวWางให9เกิดประโยชนkหWางไกลจากยาเสพ

ติด 
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2. วัตถุประสงคN 

2.1 เพ่ือให9นักเรียนมีทักษะการออกกำลังกายโดยการวWายน้ำปtองกันโรคภัยมีสุขภาพรWางกายท่ี

แข็งแรงและนักเรียนสามารถวWายน้ำเปwนจนเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำได9 

 2.2   เพ่ือสร9างนิสัยให9นักเรียนรักการออกกำลังกายและเห็นคุณคWาของการเลWนกีฬา 

 2.3.  เพ่ือให9นักเรียนและกลุWมเปtาหมาย รู9จักและสามารถชWวยชีวิตผู9ประสบเหตุทางน้ำได9อยWาง 

 ถูกต9อง 

 2.4.  เพ่ือให9นักเรียนได9ออกกำลังกายทางน้ำได9อยWางปลอดภัย 

2.5.  เพ่ือให9นักเรียนได9ใช9เวลาวWางให9เกิดประโยชนkและหWางไกลยาเสพติด 

 

3. เป]าหมาย  

3.1 ดUานปริมาณ  

ร9อยละ  95  ของผู9เข9ารWวมโครงการสามารถมีทักษะการออกกำลังกายโดยการวWายน้ำ

ได9อยWางปลอดภัย 

3.2 ดUานคุณภาพ   

ผู9เข9ารWวมโครงการสามารถมีทักษะการออกกำลังกายโดยการวWายน้ำได9อยWางปลอดภัย 

และมีความรู9สามารถเอาชีวิตรอดจากการประสบอุบัติเหตุทางน้ำ สามารถชWวยชีวิตผู9ประสบ

อุบัติเหตุทางน้ำได9อยWางถูกต9อง มีนิสัยรักการออกกำลังกายและเห็นคุณคWาของการเลWนกีฬา 

รู9จักใช9เวลาวWางให9เกิดประโยชนkและหWางไกลยาเสพติด 

 

4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูUรับผิดชอบ 

ประชุมช้ีแจง วางแผน กำหนดผู9รับผิดชอบ วันท่ี 13 พ.ค. 64 นายอธิราช   จันแสนตอ 

จัดทำโครงการเสนอโครงการ วันท่ี 21 พ.ค. 64 นายอธิราช   จันแสนตอ 

เตรียมดำเนินงาน 
ก.ค. 64 

นายอธิราช   จันแสนตอ 

และคณะกรรมการแผนงาน 

นิเทศติดตาม ก.ค. 64 นายอธิราช   จันแสนตอ 

นางสาวพัชรินทรk โสภิณ 

นางสาวอุWนเรือน   ชูย้ิม 

 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ส.ค. 64 นายอธิราช   จันแสนตอ 

นางสาวพัชรินทรk โสภิณ 

นางสาวอุWนเรือน   ชูย้ิม 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผูUรับผิดชอบ 

สรุปรายงานผลปฏิบัติโครงการ ส.ค. 64 นายอธิราช   จันแสนตอ 

นางสาวพัชรินทรk โสภิณ 

นางสาวอุWนเรือน   ชูย้ิม 

ประเมินโครงการ ชWวงส้ินภาคเรียน นายอธิราช   จันแสนตอ 

นางสาวพัชรินทรk โสภิณ 

นางสาวอุWนเรือน   ชูย้ิม 

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน 14,000 

2. ใช9สอย 15,200 

3. วัสดุ 5,350 

รวม 34,550 

 

6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66– 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

  34,550      
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7.  การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ด"านปริมาณ 
ร9อยละ  95  ของผู9เข9ารWวมโครงการสามารถมีทักษะ

การออกกำลังกายโดยการวWายน้ำได9อยWางปลอดภัย 

 

สังเกต 

 

        แบบสังเกต 

ด"านคุณภาพ 
ผู9เข9ารWวมโครงการสามารถมีทักษะการออกกำลังกาย

โดยการวWายน้ำได9อยWางปลอดภัย และมีความรู9สามารถ

เอาชีวิตรอดจากการประสบอุบัติเหตุทางน้ำ สามารถ

ชWวยชีวิตผู9ประสบอุบัติเหตุทางน้ำได9อยWางถูกต9อง มี

นิสัยรักการออกกำลังกายและเห็นคุณคWาของการเลWน

กีฬา รู9จักใช9เวลาวWางให9เกิดประโยชนkและหWางไกลยา

เสพติด 

 

ประเมินผล 

 

แบบประเมินผล 

 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

8.1 นักเรียนมีทักษะการออกกำลังกายโดยการวWายน้ำ ปtองกันโรคภัย มีสุขภาพรWางกายท่ี

แข็งแรง  

และนักเรียนสามารถวWายน้ำเปwนจนเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำได9 

8.2 นักเรียนนิสัยรักการออกกำลังกายและเห็นคุณค:าของการเล:นกีฬา 

8.3 นักเรียนและกลุ:มเป@าหมาย รูBจักและสามารถช:วยชีวิตผูBประสบเหตุทางน้ำไดBอย:างถูกตBอง 

 8.4 นักเรียนสามารถออกกำลังกายทางน้ำไดBอย:างปลอดภัย 

 8.5 นักเรียนไดBใชBเวลาว:างใหBเกิดประโยชนSและห:างไกลยาเสพติด 
 

       (ลงช่ือ)                ผู9เสนอโครงการ 

                         (นายอธิราช   จันแสนตอ) 

 

 (ลงช่ือ)                ผู9เห็นชอบโครงการ 

                          (นางเรณู  บุญอินทรk) 

              หัวหน9ากลุWมงานบริหารวิชาการ 

 

(ลงช่ือ)           ผู9รับโครงการ 

                      (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

           หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 
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(ลงช่ือ)            ผู9อนุมัติโครงการ 

                        (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

           รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

(ลงช่ือ)                      ผู9อนุมัติโครงการ 

                           (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                     ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   แอโรบิกเพ่ือสุขภาพ 

กลุ%มงาน   บริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที่ 1  พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ

ตWอสังคมและสิ่งแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและ

เทคโนโลยี 

นโยบายสพฐ.  ด9านความปลอดภัย/ด9านโอกาส 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู9เรียน (1.2)    

ลักษณะโครงการ        โครงการใหมW     

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นางสาวพัชรินทรk   โสภิณ  

ระยะเวลาในการดำเนินการ    ตลอดป1การศึกษา 2565 

1.หลักการและเหตุผล 

การออกกำลังกายเปwนสิ่งที่มีความสำคัญมาก เพราะเปwนการสWงเสริมสุขภาพรWางกายให9แข็งแรง 

หWางไกลจากโรค  ทำกิจกรรมที่มีประโยชนkตWอรWางกายและหWางไกลยาเสพติดด9วยการออกกำลังกาย

โดยเฉพาะการเต9นแอโรบิก ซึ่งในปmจจุบันรัฐบาลกำลังสWงเสริมให9ทุกหมูWบ9าน ทุกตำบล  ทุกโรงเรียน   

ได9มีการเต9นแอโรบิก ซ่ึงกำลังเปwนท่ีนิยมของทุกเพศทุกวัย  

สำหรับโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม  มีความต9องการให9มีการเต9นแอโรบิก ในตอนเย็นของวันศุกรk  

เพราะจะได9ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ดังนั้นครูกลุWมสาระการเรียนรู9สุขศึกษาและพลศึกษา จึงจัดทำ

โครงการแอโรบิก เพื่อให9  ครู  บุคคลากรและนักเรียน โรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม ได9ออกกำลังกายเพ่ือ

สุขภาพกายและจิตที่แข็งแรงและกระตุ9นให9เกิดจิตสำนึกในการรักการออกกำลังกาย ใช9เวลาวWางให9เกิด

ประโยชนk หลีกเล่ียงปmญหายาเสพติด 

 

2. วัตถุประสงคN 

2.1 เพ่ือสWงเสริมให9ครู  นักเรียน ชุมชน  ท่ีสนใจ มีสุขภาพแข็งแรงไมWมีโรคภัยไข9เจ็บ                                            

2.2  เพ่ือให9 ครู นักเรียน ชุมชน  มีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตท่ีดี 

2.3  เพ่ือสนับสนุนให9นักเรียนใช9เวลาวWางให9เกิดประโยชนk 

2.4  เพ่ือสWงเสริมให9นักเรียน ลด ละ เลิก อบายมุขและหWางไกลยาเสพติด 

 

3. เป]าหมาย 

     3.1 ดUานปริมาณ 

นักเรียนร9อยละ 100  และครูโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม    
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      3.2 ดUานคุณภาพ 

ครู นักเรียน ชุมชน  มีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตท่ีดี ลด ละ เลิก อบายมุข

และหWางไกลยาเสพติด 

 

4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาในการ

ดำเนินงาน 

1. ประชุมคณะทำงาน   เพ่ือช้ีแจงการดำเนินโครงการ 

2.แตWงต้ังผู9รับผิดชอบในการดำเนินการ 

3.  จัดกิจกรรมเพ่ือดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 

4. ประเมินผลการดำเนินการตามโครงการ 

5. รายงานผลการดำเนิน 
 

มิถุนายน  2565 

 

กรกฎาคม  2565 

กันยายน 2565 

 
 

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน - 

2. ใช9สอย 3,645 

3. วัสดุ 1,500 

รวม 5,145 

 

6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66– 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

  5,145      
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7.  การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

       ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช9 

ด"านปริมาณ 
ครู นักเรียน ชุมชน  ได9ออกกำลังกาย มีสุขนิสัย  

สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตท่ีดี ลด ละ เลิก อบายมุข

และหWางไกลยาเสพติด 

 

-การสังเกต 

-การสอบถาม 

-การสำรวจความคิดเห็น 

-การประเมินผล 

 

-แบบสังเกต 

-แบบสอบถาม 

-แบบสำรวจความคิดเห็น 

-แบบทดสอบ 
 

ด"านคุณภาพ 
     ครู นักเรียน ชุมชน  ได9ออกกำลังกาย มีสุขนิสัย  

สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตท่ีดี ลด ละ เลิก อบายมุข

และหWางไกลยาเสพติด 

 

-การสังเกต 

-การสอบถาม 

-การสำรวจความคิดเห็น 

-การประเมินผล 

 

-แบบสังเกต 

-แบบสอบถาม 

-แบบสำรวจความคิดเห็น 

-แบบทดสอบ 

 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

      นักเรียนและครูสนใจในกิจกรรมแอโรบิก สWงเสริมสุขภาพให9ดีข้ึน 

 

         (ลงช่ือ)         ผู9เสนอโครงการ 

                             (นางสาวพัชรินทรk  โสภิณ) 
 

  (ลงช่ือ)         ผู9เห็นชอบโครงการ 

                                 (นางเรณู  บุญอินทรk) 

                     หัวหน9ากลุWมงานบริหารวิชาการ 
 

        (ลงช่ือ)         ผู9รับโครงการ 

                            (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

                  หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 
 

     (ลงช่ือ)          ผู9อนุมัติโครงการ 

                             (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

               รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

        (ลงช่ือ)           ผู9อนุมัติโครงการ 

                               (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                          ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   ปmùนดินสูWดาว ดนตรี ศิลปะ  
กลุ%มงาน   บริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที่ 1  พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ

ตWอสังคมและสิ่งแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและ

เทคโนโลยี 

นโยบายสพฐ.  ด9านคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู9เรียน (1.2)    

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง     

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นายกรกช อ่ำทิม  

ระยะเวลาในการดำเนินการ    ป1การศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

 เด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติ การปลูกฝmงพื้นฐานด9านศิลปะ ดนตรี เปwนสิ่งที่ชWวยพัฒนา

เยาวชน พัฒนาระบบความคิด ให9มีตรรกะเกตุผล ทำให9ผู9เรียนมีสมาธิ ใจเย็น จิตใจสงบ มีสุนทรียภาพ  

ซึ ่งเยาวชนทุกคนควรได9รับการพัฒนา ณ จุดนี้ จะเห็นได9วWาปmญหาสังคมตWางๆมาจากความใจร9อน  

ขาดเหตุผล เอาแตWใจตนเองเปwนหลัก ทั้งนี้วิชาศิลปะ ดนตรี สามารถขัดกลWอมจิตใจผู9เรียนได9 ให9เปwน

เยาวชนท่ีดี มีคุณภาพสูWสังคมในอนาคตเบ้ืองหน9า  

 

2. วัตถุประสงคN 

2.1 เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะ (ทัศนศิลปë  ดนตรี  และ

นาฏศิลปë) ในระดับมัธยมศึกษาตอนต9น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  ให9สูงข้ึน 

2.2 เพ่ือพัฒนาผู9เรียนให9เห็นความสำคัญของงานศิลปะ (ทัศนศิลปë  ดนตรี  และนาฏศิลปë) 

 

3. เป]าหมาย  

3.1 ดUานปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนร9อยละ 85 แสวงหาความรู9ด9วยตนเองรักการเรียนรู9และพัฒนาตนเอง

ตWอเน่ือง 

3.1.2 นักเรียนร9อยละ 85 คิดอยWางมีระบบ คิดสร9างสรรคkตัดสินใจและแก9ปmญหาอยWาง

มีเหตุผล 

3.1.3 นักเรียนร9อยละ 85 ทำงานรWวมกันอยWางเปwนระบบเกิดทักษะการเรียนรู9ด9าน 

การวาด เขียน บรรเลงดนตรีท้ังไทยและสากล  
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3.2 ดUานคุณภาพ 

  3.2.1 นักเรียนสามารถแสวงหาความรู9ด9วยตนเองรักเรียนรู9และพัฒนาตนเองตWอเน่ือง 

  3.2.2 นักเรียนสามารถคิดอยWางมีระบบ คิดสร9างสรรคkตัดสินใจแก9ปmญหาอยWางมีเหตุผล   

3.2.3 นักเรียนสามารถทำงานรWวมกันอยWางเปwนระบบเกิดทักษะการเรียนรู9ด9านการ 

วาดเขียน บรรเลงดนตรีไทยและสากล 

3.2.4 ผู9เก่ียวข9องหรือผู9มีสWวนรWวมทุกฝãาย มีความพึงพอใจ ไมWน9อยกวWาร9อยละ 85 อยูW

ในระดับดีมาก (ดีเย่ียม  ดีมาก   ดี  พอใช9  ปรับปรุง) 

 

4.  วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

ท่ี รายการ /กิจกรรมสำคัญ  

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
ช่ือผูUรับผิดชอบ คWาตอบแทน คWาใช9

สอย 

คWาวัสดุ รวม 

1. ประชุมช้ีแจงผู9เก่ียวข9อง/ 

วางแผนการปฏิบัติงาน(P) 

- - - - มี.ค. ต.ค.65 

 

นายกรกช  อ่ำ

ทิม 

และคณะครูกลุWม

สาระเรียนรู9 

ศิลปะ 

 

 

 

2. ดำเนินกิจกรรมสWงเสริมความ

เปwน เลิศทางด9านวิชาการ(D) 

 - - - 

 

- 

 

ก.ย. – ธ.ค. 65 

 

3 ดำเนินกิจกรรมคWายวิชาการ - - - - ก.ค. 645 

4 ดำเนินกิจกรรมคWายวงโยธ

วาทิต 

- - 10,000 

 

10,000 

 

  มิ.ย.- ก.ค. 65 

5 ดำเนินกิจกรรมดนตรีไทย - - - - - 

6 ดำเนินกิจกรรมทัศนศิลปë - - - - พ.ค. 65-ก.พ. 66 

7 ดำเนินกิจกรรมยกผลสัมฤทธ์ิ

ทางวิชาการ(D) 

- - - - พ.ย. 65,ก.พ. 66 

8 นิเทศติดตามการจัดกิจกรรม

ตามโครงการ(C) 

- - - - ก.ย. 65, ก.พ. 66 

9 สรุปประเมินกิจกรรมและ

จัดทำ 

รายงานกิจกรรม (A) 

- - - - ก.ย. 65, ก.พ. 66 

รวม - - 10,000 10,000  
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5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน - 

2. ใช9สอย - 

3. วัสดุ 10,000 

รวม 10,000 

 

6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66– 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

  10,000      

 

7.  การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

ด"านปริมาณ 
1. นักเรียนร9อยละ  85  แสวงหาความรู9ด9วยตนเองรักการ

เรียนรู9และพัฒนาตนเองตWอเน่ือง 

ประเมินความ

พึงพอใจ 

แบบประเมินความ

พึงพอใจ 

.2  นักเรียนร9อยละ 85 คิดอยWางมีระบบ  

คิดสร9างสรรคkตัดสินใจและแก9ปmญหาอยWาง 

มีเหตุผล                  

ประเมินความ

พึงพอใจ 

แบบประเมินความ

พึงพอใจ 

.3  นักเรียนร9อยละ 85 ทำงานรWวมกันอยWางเปwนระบบเกิด

ทักษะการเรียนรู9ด9านการวาด เขียน บรรเลงดนตรีไทยสากล 

ประเมินความ

พึงพอใจ 

แบบประเมินความ

พึงพอใจ 

 ด"านคุณภาพ 
1. นักเรียนสามารถแสวงหาความรู9ด9วยตนเองรักเรียนรู9และ

พัฒนาตนเองตWอเน่ือง 

 

สังเกต

พฤติกรรม 

 

แบบสังเกต

พฤติกรรม 

2. นักเรียนสามารถคิดอยWางมีระบบ คิด 

สร9างสรรคkตัดสินใจแก9ปmญหาอยWางมีเหตุผล   

สังเกต

พฤติกรรม 

แบบสังเกต

พฤติกรรม 

3. นักเรียนสามารถทำงานรWวมกันอยWางเปwนระบบเกิดทักษะ

การเรียนรู9ด9านการวาด เขียน บรรเลงดนตรีไทยสากล 

สังเกต

พฤติกรรม 

แบบสังเกต

พฤติกรรม 
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8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

 8.1 นักเรียนแสวงหาความรู9ด9วยตนเองรักการเรียนรู9 พัฒนาตนเองตWอเน่ือง  

8.2 นักเรียนคิดอยWางมีระบบ คิดสร9างสรรคk ตัดสินใจและแก9ปmญหาอยWางมีเหตุผล   

8.3 นักเรียนทำงานรWวมกันและเกิดทักษะการเรียนรู9ด9านการวาดเขียน บรรเลงดนตรีไทยสากล 

 

            (ลงช่ือ)                ผู9เสนอโครงการ 

                               (นายกรกช อ่ำทิม) 

 

 (ลงช่ือ)          ผู9เห็นชอบโครงการ 

                             (นางเรณู  บุญอินทรk) 

        หัวหน9ากลุWมงานบริหารวิชาการ 

 

       (ลงช่ือ)           ผู9รับโครงการ 

                        (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

             หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

 

    (ลงช่ือ)             ผู9อนุมัติโครงการ 

                        (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

         รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

       (ลงช่ือ)             ผู9อนุมัติโครงการ 

                            (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                      ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   รด จิตอาสา และอาสาจราจร โรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

กลุ%มงาน   บริหารวิชาการ 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อท่ี 1 พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ

ตWอสังคมและสิ่งแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและ

เทคโนโลยี 

นโยบายสพฐ.  ด9านคุณภาพ 

พัฒนาผู9เรียนให9มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดีสามารถ

ดำรงชีวิตอยูWในสังคมได9อยWางมีความสุข 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู9เรียน (1.2) 

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง  

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นางสาวอุWนเรือน  ชูย้ิม 

ระยะเวลาในการดำเนินการ    ตลอดป1การศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีผู9บัญชาการทหารบก กองทัพภาคที่ 3  ได9มอบนโยบายให9หนWวยบัญชาการรักษาดินแดน 

ดำเนินการจัดตั้งโครงการในการฝåกอบรมให9นักศึกษาวิชาทหาร ได9ตระหนักถึงความเปwนพลเมืองที่ดี  

มีความเปwนผู9นำ สามารถปฏิบัติงานรWวมกับสWวนราชการหรือภาคเอกชน ในการชWวยเหลือประชาชน 

ตลอดจนการสร9างความปรองดองของคนในชาติ ในช่ือโครงการ “รด. จิตอาสา” ได9อยWางมีความ

ภาคภูมิใจ นั้น แมWทัพภาคที่ 3 ได9กำหนดให9 ศูนยkฝåก/หนWวยฝåกนักศึกษาวิชาทหาร ในพื้นที่ กองทัพภาค

ท่ี 3 จำนวนท้ังส้ิน 10 หนWวย จัดต้ังโครงการ “รด. จิตอาสา” โดยมีนโยบายท่ีจะสร9างนักศึกษาวิชาทหาร 

ช้ันป1ท่ี 1-5 ชายและหญิง ให9เปwนผู9นำมวลชนท่ีเปwนรูปธรรม มุWงเน9นในงานด9านจิตอาสาและการชWวยเหลือ

ประชาชน เพื่อเปwนการสร9างเสริมความเปwนเยาวชนคนรุWนใหมWและเปwนพลเมืองที่มีหัวใจและจิตสำนึก

เพื่อสาธารณะ โดยมีภารกิจ ที่มอบหมายให9แกW “รด. จิตอาสา” จำนวน 5 กลุWมงาน ดังนี้ 1. การเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริยk ได9แกW กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมปกปtองการ ลWวงละเมิดสถาบัน

พระมหากษัตริยk 2. งานชWวยเหลือสังคมตามขีดความสามารถของ นักศึกษาวิชาทหาร (รด.จิตอาสา) 

ได9แกW กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชนk ทำความสะอาดสถานท่ีสำคัญ โบราณสถาน วัด ชุมชน เปwนต9น 

3. งานการบรรเทาสาธารณภัย ได9แกW การชWวยเหลือผู9ประสบภัยน้ำทWวม, พายุ, ดินโคลนถลWม, ภัยแล9ง

เปwนต9น ทั้งนี้ต9องเปwนงานที่อยูWในขีดความสามารถของนักศึกษาวิชาทหารกระทำได9และมีความปลอดภัย

เพียงพอ 4. งานสร9างการรับรู 9แกWสังคม โดยเน9นผลการดำเนินงานของรัฐบาลและความรู9เร ื ่อง 

“กฎหมาย” โดยกำหนดให9มีการอบรม รด.จิตอาสา ให9มีความรู9และมีข9อมูลที่ถูกต9องกWอนนำไปขยายผล

สูWประชาชน 5. งานสร9างความปรองดองสมานฉันทk โดยมอบหมายให9 รด.จิตอาสา ได9ริเริ่ม จัดกิจกรรม

ขึ้นเองตามแนวความคิด หรือการเข9ารWวมกับงานของสWวนราชการในพื้นที่หรือรWวมกับภารกิจของ ศูนยk

ปรองดองสมานฉันทkเพ่ือการปฏิรูป เปwนต9น 



            แผนปฏิบัติการประจำป1การศึกษา  2565 หน9า   

  

158 

นักศึกษาวิชาทหารโรเรียนบ9านสวนวิทยาคม นักศึกษาวิชาทหารมลฑลทหารบกที่ 39 มีความ

ประสงคkดำเนินตามนโยบายดังกลWาวจึงจัดตั้งโครงการ รด จิตอาสา และอาสาจราจร โรงเรียนบ9านสวน

วิทยาคมน้ีข้ึนเพ่ือชWวยเหลือสังคมตามขีดความสามารถของนักศึกษาวิชาทหารโรงเรีนบ9านสวนวิทยาคม 

 

2. วัตถุประสงคN 

2.1 เพ่ือปลูกฝmงการมีจิตสาธารณะ มีน้ำใจชWวยเหลืองานสWวนรวมให9กับนักศึกษาวิชาทหาร

โรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมโดยการเปwนอาสาจราจร และชWวยเหลืองานอ่ืน ๆ ท่ีทางโรงเรียนหรือ

ชุมชนจัดข้ึน 

2.2 เพ่ือจัดกิจกรรมท่ีชWวยกระตุ9นความสามัคคี การชWวยเหลือซ่ึงกันและกันในกลุWมนักศึกษาวิชา

ทหารโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

3. เป]าหมาย  

3.1 ดUานปริมาณ  

3.1.1 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมทำหน9าท่ีอาสาจราจรได9ครบทุกวัน

ตามตารางการปฏิบัติ 

3.1.2 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมเข9ารWวมกิจกรรมท่ีครูผู9รับผิดชอบ

ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหารจัดข้ึนครบทุกกิจกรรม 

3.2 ดUานคุณภาพ  

3.2.1 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมมีจิตสาธารณะ มีน้ำใจชWวยเหลือ

งานสWวนรวมท้ังในโรงเรียนและชุมชน 

3.2.2 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมเข9ารWวมกิจกรรมท่ีครูผู9รับผิดชอบ

ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหารหรือท่ีทางโรงเรียนจัดข้ึนด9วยความเต็มใจและภาคภูมิใจ 
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4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูUรับผิดชอบ 

1. ประชุมช้ีแจง วางแผน   พฤษภาคม 2565 อุWนเรือน  ชูย้ิม 

2. จัดทำโครงการเสนอโครงการ  พฤษภาคม 2565 อุWนเรือน  ชูย้ิม 

3. ดำเนินงาน 

 3.1 กิจกรรมอบรมอาสาจราจร 

 3.2 กิจกรรมบริจาคโลหิต 

 3.3 กิจกรรมพ่ีอำลาน9อง น9องคนึงพ่ี 

 

 ก.ค.65 – 30 ส.ค.65 

มกราคม 2566 

มีนาคม 2566 

 

อุWนเรือน  ชูย้ิม 

4 นิเทศติดตาม พฤษภาคม 2566 – มีนาคม 2566 อุWนเรือน  ชูย้ิม 

5. รายงานผลการดำเนินกิจกรรม  อุWนเรือน  ชูย้ิม 

6. สรุปรายงานผลปฏิบัติโครงการ  อุWนเรือน  ชูย้ิม 

7. ประเมินโครงการ  อุWนเรือน  ชูย้ิม 

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน 2,000 

2. ใช9สอย 2,000 

3. วัสดุ 5,700 

รวม 9,700 

 

6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

3,000  3,000  -  2,700  
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7. การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ด"านปริมาณ 
- นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมทำหน9าท่ี

อาสาจราจรได9ครบทุกวันตามตารางการปฏิบัติ 

- นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมเข9ารWวม

กิจกรรมท่ีครูผู9รับผิดชอบชุมนุมนักศึกษาวิชาทหารจัดข้ึน

ครบทุกกิจกรรม 

 

การสังเกต 

 

ตารางบันทึกการเข9ารWวม

กิจกรรม 

ด"านคุณภาพ 
- นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมมีจิต

สาธารณะ มีน้ำใจชWวยเหลืองานสWวนรวมท้ังในโรงเรียน

และชุมชน 

- นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมเข9ารWวม

กิจกรรมท่ีครูผู9รับผิดชอบชุมนุมนักศึกษาวิชาทหารหรือท่ี

ทางโรงเรียนจัดข้ึนด9วยความเต็มใจและภาคภูมิใจ 

 

การสังเกต 

 

แบบสังเกต 

 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

8.1 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมมีจิตสาธารณะ มีน้ำใจชWวยเหลืองานสWวนรวม

ท้ังในโรงเรียนและชุมชน 

8.2 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมเข9ารWวมกิจกรรมท่ีครูผู9รับผิดชอบชุมนุม

นักศึกษาวิชาทหารหรือท่ีทางโรงเรียนจัดข้ึนด9วยความเต็มใจและภาคภูมิใจ 

       

 (ลงช่ือ)                ผู9เสนอโครงการ 

                           (นางสาวอุWนเรือน  ชูย้ิม) 

 

(ลงช่ือ)                ผู9เห็นชอบโครงการ 

                             (นางเรณู  บุญอินทรk) 

                  หัวหน9ากลุWมงานบริหารวิชาการ 

 

       (ลงช่ือ)          ผู9รับโครงการ 

                        (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

            หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 
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    (ลงช่ือ)          ผู9อนุมัติโครงการ 

                        (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

         รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

       (ลงช่ือ)          ผู9อนุมัติโครงการ 

                           (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                     ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ ธุรการฝãายบริหารวิชาการ  

กลุ%มงาน บริหารวิชาการ  

สนองกลยุทธNของโรงเรียน    ข9อที่ 2  พัฒนาครูให9สามารถจัดการเรียนการสอนอยWางมีคุณภาพ โดยนำ 

ICT มาใช9ในการจัดการเรียนรู 9อยWางมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนา 

ตามหลักสูตร 

นโยบายสพฐ.           ด9านคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษา      มาตรฐาน  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน9นผู9เรียนเปwนสำคัญ 

ลักษณะโครงการ      โครงกาตWอเน่ือง 

ผูUรับผิดชอบโครงการ      นางสาวศุภลักษณk มูลอุด 

ระยะเวลาดำเนินการ      16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการเรียนการสอนในสภาพปmจจุบัน จำเปwนต9องมีวัสดุอุปกรณkที่ทันสมัยและเปwนปmจจุบัน 

เพียงพอตWอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน ทำให9มีโอกาสใช9สื ่อและนวัตกรรมท่ี

หลากหลาย สWงเสริมให9เกิดการเรียนรู 9แบบองคkรวมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ ้น  บรรลุตาม

วัตถุประสงคkของหลักสูตรและนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ อยWางตWอเนื่องและ

ย่ังยืนสืบไป 

 โรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม ตระหนักและเห็นความสำคัญของกิจกรรมดังกลWาวจึงจัดทำโครงการ 

น้ีข้ึน  

 

2. วัตถุประสงคN 

  2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

3. เป]าหมาย 

 3.1 ดUานปริมาณ 

มีอุปกรณkเพียงพอตWอการใช9ในงานวิชาการ 100 %  

 3.2 ดUานคุณภาพ 

มีอุปกรณkเพียงพอตWอการใช9ในงานวิชาการ   
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4. กิจกรรม/ระยะเวลา 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผูUรับผิดชอบ 

1 วางแผน (plan) เสนออนุมัติดำเนินการ  

แตWงต้ังคณะกรรมการและขออนุมัติโครงการ  

มีนาคม 2565  นางสาวศุภลักษณk มูลอุด 

2 ดำเนินการ(Do) 

1. ประชุมฯ คณะทำงาน เพ่ือเตรียมความพร9อม 

ณ โรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

พฤษภาคม  2565  นางสาวศุภลักษณk มูลอุด 

2. จัดซ้ือและจัดจ9างอุปกรณk ตลอดป1การศึกษา ครูฝãายวิชาการ  

3 ตรวจสอบ(Check) 

ตรวจสอบงบประมาณและแผนปฏิบัติการ

ประจำป1การศึกษา2562 

เปwนระยะ นางสาวศุภลักษณk มูลอุด 

4 ประเมินผลและรายงาน(Action) กุมภาพันธk  2566 นางสาวศุภลักษณk มูลอุด 

  5 สรุป / รายงานผลการดำเนินงาน มีนาคม  2566 นางสาวศุภลักษณk มูลอุด 

           

5. รายละเอียดการใชUงบประมาณ 

กิจกรรมและคำชี้แจง 

การใช&งบประมาณ 

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช9สอย วัสดุ 

คWาจัดกิจกรรม 15,580    

1.  คWาหมึกเคร่ือง MP 3010   ชุดละ  

800 บาท x 4 ชุด   = 3,200 บาท 

    

3,200 

2.  จัดซ้ือหมึก เคร่ืองปร้ินทkสี Brother 

ชุดละ 910 x 3 ชุด  = 2,730  บาท 

   2,730   

3. จัดซ้ืออุปกรณkสำนักงาน 

 

  9,650  

   *ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ 
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6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66– 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

15,580 - - - - - - - 

 

7. การประเมินผล 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ด"านปริมาณ 
มีอุปกรณkเพียงพอตWอการใช9ในงานวิชาการ  ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

ด"านคุณภาพ 
มีอุปกรณkเพียงพอตWอการใช9ในงานวิชาการ  100 % 

 

 

ประเมินความพึงพอใจ 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

 ฝãายงานบริหารวิชาการ มีอุปกรณkท่ีเพียงพอตWอการใช9งาน 

 

(ลงช่ือ)           ผู9เสนอโครงการ 

             (นางสาวศุภลักษณk มูลอุด) 

 

(ลงช่ือ)                ผู9เห็นชอบโครงการ 

                           (นางเรณู  บุญอินทรk) 

                หัวหน9ากลุWมงานบริหารวิชาการ 

 

       (ลงช่ือ)          ผู9รับโครงการ 

                        (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

           หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ  
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    (ลงช่ือ)          ผู9อนุมัติโครงการ 

                        (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

           รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

       (ลงช่ือ)            ผู9อนุมัติโครงการ 

                           (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                     ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการกลุ)มงานบริหารงานทั่วไป 
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โครงการ   วันไหว9ครู 

กลุ%มงาน   บริหารงานท่ัวไป 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที่ 1 พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ

ตWอสังคมและสิ่งแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและ

เทคโนโลยี 

นโยบายสพฐ.  ด9านคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน9นผู9เรียนเปwน 

สำคัญ 

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง  

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นางสาวชมพูนุท  เรือนเครือ 

    นางสาวสุรียkพรรณ นาคกุล 

ระยะเวลาในการดำเนินการ    1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65 

1. หลักการและเหตุผล 

เพื ่อเปwนการสWงเสริมให9นักเรียนได9แสดงออกถึงความกตัญØูตWอครู-อาจารยkและให9รู 9จัก

ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยในสมัยโบราณวWาเมื่อจะเลWาเรียนวิชาต9องมีพิธีมอบตัวเปwนศิษยk

เสียกWอน  และรู9จักการทำงานเปwนหมูWคณะ จึงเห็นควรให9มีการจัดวันไหว9ครูข้ึน 

 

2. วัตถุประสงคN 

2.1 เพ่ือให9นักเรียนได9แสดงออกถึงความกตัญØูตWอครู-อาจารยk 

2.2 เพ่ือให9นักเรียนได9รู9จักขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยในสมัยโบราณ 

2.3 เพ่ือฝåกให9นักเรียนทำงานกันเปwนหมูWคณะ   

 

3. เป]าหมาย  

3.1 ดUานปริมาณ  

นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม ร9อยละ 100  ได9เข9ารWวมกิจกรรม 

3.2 ดUานคุณภาพ  

นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมได9รำลึกถึงครูอาจารยk รู9จักขนบธรรมเนียมประเพณี

ของคนไทย และทำงานเปwนหมูWคณะ 
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4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูUรับผิดชอบ 

ประชุมช้ีแจง วางแผน กำหนดผู9รับผิดชอบ มี.ค. 65 นางสาวชมพูนุท  เรือนเครือ 
        นางสาวสุรีย4พรรณ นาคกุล 

จัดทำโครงการเสนอโครงการ เม.ย. 65 นางสาวชมพูนุท  เรือนเครือ 
นางสาวสุรีย4พรรณ นาคกุล 

เตรียมการดำเนินงาน พ.ค. 65 
นางสาวชมพูนุท  เรือนเครือ 
นางสาวสุรีย4พรรณ นาคกุล 

ดำเนินงานกิจกรรมไหว9ครู 
มิ.ย.65 

นางสาวชมพูนุท  เรือนเครือ 
นางสาวสุรีย4พรรณ นาคกุลคณะครูโรงเรียนบ;าน

สวนวิทยาคม 

นิเทศติดตาม มิ.ย.65 นางสาวชมพูนุท  เรือนเครือ 
นางสาวสุรีย4พรรณ นาคกุล 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม มิ.ย.65 นางสาวชมพูนุท  เรือนเครือ 
นางสาวสุรีย4พรรณ นาคกุล 

สรุปรายงานผลปฏิบัติโครงการ มิ.ย.65 นางสาวชมพูนุท  เรือนเครือ 
นางสาวสุรีย4พรรณ นาคกุล 

ประเมินโครงการ มิ.ย.65 นางสาวชมพูนุท  เรือนเครือ 
นางสาวสุรีย4พรรณ นาคกุล 

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน - 

2. ใช9สอย 4,500 

3. วัสดุ - 

รวม 4,500 

 

6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

- - 4,500 - - - - - 
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7.  การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ดUานปริมาณ 

     นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม ร9อยละ 100  

ได9เข9ารWวมกิจกรรม 

 

 

สังเกต 

 

แบบสอบถาม 

ดUานคุณภาพ 

     นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมได9รำลึกถึงครู

อาจารยk รู9จักขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทย 

และทำงานเปwนหมูWคณะ 

 

 

ประเมินผล 

 

แบบประเมินผล 

 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

8.1 นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมได9รำลึกถึงครูอาจารยk รู9จักขนบธรรมเนียมประเพณีของ

ไทย และทำงานเปwนหมูWคณะ 

 

         (ลงช่ือ)            ผู9เสนอโครงการ 

                              (นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ) 

 

(ลงช่ือ)            ผู9เสนอโครงการ 

                             (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

 

(ลงช่ือ)            ผู9เห็นชอบ

โครงการ 

                               (นายชยาพล  แปtนจันทรk) 

                    หัวหน9ากลุWมงานบริหารงานท่ัวไป 

 

(ลงช่ือ)            ผู9รับโครงการ 

                             (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

               หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

 

                 (ลงช่ือ)            ผู9อนุมัติโครงการ 

                              (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 
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               รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

                  (ลงช่ือ)            ผู9อนุมัติโครงการ 

                                  (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                            ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            แผนปฏิบัติการประจำป1การศึกษา  2565 หน9า   

  

171 

โครงการ    แหWเทียนจำนำพรรษา 

กลุ%มงาน  บริหารท่ัวไป 

สนองกลยุทธNของโรงเรียน      ข9อที่ 1 พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ

ตWอสังคมและสิ่งแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและ

เทคโนโลยี 

ข9อที ่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเน9นความ

รWวมมือกับทุกภาคสWวน เพ่ือสWงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธN  สพฐ.  ยุทธศาสตรkท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู9เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู9เรียน (1.2) 

กลุ%มท่ีรับผิดชอบ   งานบริหารท่ัวไป 

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นายวัชรพล ฉุยฉาย 

ลักษณะโครงการ  ตWอเน่ือง 

ระยะเวลาดำเนินการ  กรกฎาคม 2565 

1.  หลักการและเหตุผล 

ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของไทยทุกป1 ตามศาสนาพุทธ เปwนวันเข9าพรรษา เพื่อเปwนการสWงเสริม

ให9นักเรียนได9เข9ารWวมกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยและให9รู9จักขนบธรรมเนียมประเพณี

ของคนไทยในสมัยโบราณและฝåกให9นักเรียนรู9จักหวงแหนวัฒนธรรมประเพณีของไทย จึงเห็นควรให9มี

กิจกรรมการแหWเทียนจำนำพรรษา 

 

2. วัตถุประสงคN 

2.1  เพ่ือให9นักเรียนได9เข9ารWวมกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมของคนไทย 

2.2  เพ่ือให9นักเรียนได9รู9จักขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยในสมัยโบราณ 

2.3  เพ่ือฝåกให9นักเรียนรู9จักหวงแหนวัฒนธรรมประเพณีของไทย 

 

3.  เป]าหมาย 

3.1 ดUานปริมาณ   

      นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมจำนวน  265  คน  ได9เข9ารWวมกิจกรรมตาม

ประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยสมัยโบราณ 
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       3.2 ดUานคุณภาพ  

นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมจำนวน  265  คน  รู9จักขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม

ประเพณีของคนไทยและหวงแหนวัฒนธรรมประเพณีของไทย 

 

4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูUรับผิดชอบ 

ประชุมช้ีแจง วางแผน กำหนดผู9รับผิดชอบ เมษายน 2565 นายวัชรพล ฉุยฉาย 

จัดทำโครงการเสนอโครงการ เมษายน 2565 นายวัชรพล ฉุยฉาย 

เตรียมดำเนินงาน กรกฎาคม 2565 นายวัชรพล ฉุยฉาย 

นิเทศติดตาม ตลอดป1การศึกษา  นายวัชรพล ฉุยฉาย 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม มีนาคม 2566 นายวัชรพล ฉุยฉาย 

สรุปรายงานผลปฏิบัติโครงการ มีนาคม 2566 นายวัชรพล ฉุยฉาย 

ประเมินโครงการ ชWวงส้ินภาคเรียน นายวัชรพล ฉุยฉาย 

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน - 

2. ใช9สอย - 

3. วัสดุ 2,000 

รวม 2,000 

 

6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66– 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

  2,000      
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7. การติดตามและประเมินผล   

 

8. ผลคาดว%าท่ีจะไดUรับ 

นักเรียนได9เข9ารWวมกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยสมัยโบราณ รู9จักขนบธรรมเนียม

วัฒนธรรมประเพณีของคนไทยและหวงแหนวัฒนธรรมประเพณีของไทย 

 

(ลงช่ือ)                ผู9เสนอโครงการ 

                       (นายวัชรพล  ฉุยฉาย) 

 

        (ลงช่ือ)                ผู9เห็นชอบโครงการ 

                        (นายชยาพล  แปtนจันทรk) 

              หัวหน9ากลุWมงานบริหารงานท่ัวไป 

 

       (ลงช่ือ)          ผู9รับโครงการ 

                      (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

           หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

 

(ลงช่ือ)          ผู9อนุมัติโครงการ 

                        (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

           รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

       (ลงช่ือ)          ผู9อนุมัติโครงการ 

                           (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                     ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

 ด"านปริมาณ 
     นักเรียนได9เข9ารWวมกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมของคน

ไทยสมัยโบราณ 

ด"านคุณภาพ 
     นักเรียนรู9จักขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของคนไทย

และหวงแหนวัฒนธรรมประเพณีของไทย 

 

สังเกต 

 

 

สังเกต 

 

ติดตามงาน 

 

 

ติดตามงาน 
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โครงการ   วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ9าอยูWหัว รัชกาลท่ี 10 

กลุ%มงาน   บริหารงานท่ัวไป 

สนองกลยุทธNโรงเรียน  ข9อที ่ 1  พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ

วิชาการ    ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตWอสังคมและ 

    ส่ิงแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและเทคโนโลยี 

นโยบายสพฐ.  ด9านคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู9เรียน (1.2)    

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง/โครงการใหมW     

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย9ม 

ระยะเวลาในการดำเนินการ    ป1การศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

เนื ่องด9วยวันที ่ 28 กรกฎาคม ของทุก ๆ ป1 ถือเปwนวันมหามงคลเนื ่องในโอกาสวันเฉลิม 

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ9าอยูWหัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งเปwนวันที่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศได9

รWวมกันแสดงความจงรักภักดี เพ่ือถวายเปwนราชสักการะตWอองคkพระบาทสมเด็จพระเจ9าอยูWหัว โดยท่ีพWอเปwน

ผู9มีพระคุณมีบทบาทสำคัญตWอครอบครัวและสังคม สมควรที่ผู9เปwนลูกจะเคารพเทิดทูนตอบแทนพระคุณ

ด9วยความกตัญØู และสมควรที่สังคมจะยกยWองให9เกียรติรำลึกถึงผู9เปwนพWอ จึงถือเอาวันที่ 27 กรกฎาคม 

ของทุกป1 ซึ ่งเปwนวันคล9ายวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาด9วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ9าอยูWหัวท่ีทรงมีตWอพสกนิกรชาวไทยอยWางนานัปการ 

         เพื่อเปwนการแสดงออกถึงความจงรักภักดีตWอพระบาทสมเด็จพระเจ9าอยูWหัว  รัชกาลที่ 10 และน9อม

รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ9าอยูWหัว รัชกาลที่ 10  โรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม  

อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  จึงได9จัดทำโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ9าอยูWหัว 

ร ัชกาลที ่  10 ประจำป1 2564  ข ึ ้น เพ ื ่อให 9น ักเร ียน คร ู ผ ู 9บร ิหาร และบุคลากรทางการศึกษา   

โรงเร ียนบ9านสวนวิทยาคม    ได9ร Wวมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี เพื ่อเฉลิมพระเกียรติแดW

พระบาทสมเด็จพระเจ9าอยูWหัว 

 

2. วัตถุประสงคN 

2.1   เพ่ือเปwนการแสดงความจงรักภักดีตWอพระบาทสมเด็จพระเจ9าอยูWหัว รัชกาลท่ี 10                    

ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

 2.2   เพ่ือเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ9าอยูWหัว รัชกาลท่ี 10 

 2.3   เพ่ือน9อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ9าอยูWหัว รัชกาลท่ี 10 

 2.4   เพ่ือสร9างความสมัครสมานสามัคคีให9กับนักเรียน ครู ผู9บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา 
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3.  เป]าหมาย  

3.1 ดUานปริมาณ  

นักเรียนร9อยละ 100 เข9ารWวมกิจกรรม 

3.2 ดUานคุณภาพ  

3.2.1 ประดับตกแตWงธงตราสัญลักษณk (สีเหลือง) ธงชาติไทย ผ9าสีเหลือง  สีขาว บริเวณ

ร้ัวด9านหน9าโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม  

3.2.2  ติดต้ังพระบรมฉายาลักษณkพระบาทสมเด็จพระเจ9าอยูWหัว ร.10  บริเวณหน9า

โรงเรียน 

 

4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูUรับผิดชอบ 

ประชุมช้ีแจง วางแผน กำหนดผู9รับผิดชอบ มี.ค. ต.ค.64 นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย9ม 

คณะครูและนักเรียน

โรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

จัดทำโครงการเสนอโครงการ ก.ย. – ธ.ค. 64 

เตรียมดำเนินงาน ก.ค. 64 

นิเทศติดตาม ก.ค. 64 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ก.ค. 64 

สรุปรายงานผลปฏิบัติโครงการ ก.ค. 64 

ประเมินโครงการ ก.ค. 64 

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน - 

2. ใช9สอย - 

3. วัสดุ 1,000 

รวม 1,000 
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6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66– 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

  1,000      

 

7. การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ด"านปริมาณ 
1.นักเรียนร9อยละ 100 มีความรักสมัครสมานสามัคคี

กันในหมูWคณะ 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

ด"านคุณภาพ 
1.นักเรียนมีความรักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยk 

 

สังเกตพฤติกรรม 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

8.1 ทำให9เกิดความจงรักภักดีตWอพระบาทสมเด็จพระเจ9าอยูWหัว รัชกาลท่ี 10  ในวโรกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา  

8.2 ทำให9นักเรียน คณะครูผู9บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา เกิดความรู9สึกเทิดทูนในพระ

เกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ9าอยูWหัวฯ รัชกาลท่ี 10 

8.3 ทำให9นักเรียน คณะครูผู9บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ได9น9อมรำลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ9าอยูWหัวฯ รัชกาลท่ี 10  

8.4 ผู9เข9ารWวมกิจกรรมโครงการได9ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ9าอยูWหัวฯ รัชกาลท่ี 10 ท่ีทรงมีตWอพสกนิกรชาวไทย 

8.5 กWอให9เกิดความสมัครสมานสามัคคีให9กับทำให9นักเรียน คณะครูผู9บริหาร และบุคลากรทางการ 

ศึกษาโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม       

 

  (ลงช่ือ)                     ผู9เสนอโครงการ 

                    (นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย9ม) 
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 (ลงช่ือ)                   ผู9เห็นชอบโครงการ 

                             (นายชยาพล  แปtนจันทรk) 

                  หัวหน9ากลุWมงานบริหารงานท่ัวไป 

 

       (ลงช่ือ)     ผู9รับโครงการ 

                        (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

           หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

 

    (ลงช่ือ)     ผู9อนุมัติโครงการ 

                        (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

           รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

     

       (ลงช่ือ)     ผู9อนุมัติโครงการ 

                           (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                     ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ    วันแมWแหWงชาติ  

กลุ%มงาน   บริหารงานท่ัวไป 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที ่ 1 พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตWอ

สังคมและสิ ่งแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและ

เทคโนโลยี 
นโยบายสพฐ.  ด9านคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู9เรียน (1.2) 

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง    

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นางสาวชมพูนุท  เรือนเครือ 

ระยะเวลาในการดำเนินการ        กรกฎาคม – สิงหาคม 2565 

1.  หลักการและเหตุผล 

ในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกป1 เปwนวันคล9ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ9าสิริกิตตk

พระบรมราชินีนาถ  เพื่อให9นักเรียนได9น9อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองคkที่มีตWอพสกนิกร 

ชาวไทยท้ังประเทศ  โรงเรียนได9รWวมจัดกิจกรรมกับทางเทศบาลตำบลบ9านสวนและชุมชนข้ึน 

 

2. วัตถุประสงคN 

2.1 เพ่ือให9นักเรียนได9แสดงออกถึงความจงรักภักดีตWอพระองคk 

2.2 เพ่ือให9นักเรียนได9เข9ารWวมกิจกรรมกับชุมชน 

2.3 เพ่ือฝåกให9นักเรียนทำงานกันเปwนหมูWคณะ   

 

3. เป]าหมาย 

3.1 ดUานปริมาณ   

นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมร9อยละ 100 ได9แสดงออกถึงความจงรักภักดีตWอ

พระองคk  

3.2 ดUานคุณภาพ  

นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม ได9แสดงออกซ่ึงความจงรักภักดีตWอสถาบัน

พระมหากษัตริยk ได9เข9ารWวมกิจกรรมกับชุมชนและฝåกการทำงานกันเปwนหมูWคณะ   
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4. กิจกรรม  

กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู:รับผิดชอบ 

1. แตWงต้ังคณะทำงาน 20 ก.ค. 2565 - นางสาวชมพูนุท  เรือนเครือ 

2. ประชุมคณะทำงาน 24 ก.ค. 2565 - นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ 

3. จัดกิจกรรมเขียนเรียงความ/แตWงกลอน/ 

การแสดง/ คำขวัญ/เดินขบวนทำกิจกรรม

รWวมกับเทศบาล 

12 ส.ค. 2565 1,000 ครูและบุคลากรท่ีได9รับ

มอบหมาย 

4. สรุป/ประเมินผลโครงการ 17 ส.ค. 2565  นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ 

 

5. รายละเอียดการใชUงบประมาณ 

 
  

6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

 ( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

  1,000      

 

7. การประเมินผล  

 

 

กิจกรรมและคำช้ีแจงการใชUงบประมาณ 

 

งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใชUสอย วัสดุ 

1. อุปกรณkจัดสถานท่ี  500  
 

500 

2. คWาอาหารวWาง 500  500  

                            รวม 1,000  500  500 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

ด"านปริมาณ 
     นักเรียนได9แสดงออกถึงความจงรักภักดีตWอพระองคk 

 ดUานคุณภาพ 

     นักเรียนได9แสดงออกซ่ึงความจงรักภักดีตWอสถาบันพระมหากษัตริยk ได9

เข9ารWวมกิจกรรมกับชุมชนและฝåกการทำงานกันเปwนหมูWคณะ 

 

สังเกต 

 

 

สังเกต 

 

ติดตามงาน 

 

 

ติดตามงาน 
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8. ผลท่ีคาดว%าท่ีจะไดUรับ 

นักเรียนได9แสดงออกซ่ึงความจงรักภักดีตWอสถาบันพระมหากษัตริยk ได9เข9ารWวมกิจกรรมกับชุมชน

และฝåกการทำงานกันเปwนหมูWคณะ   

 

(ลงช่ือ)              ผู9เสนอโครงการ 

                           (นางสาวชมพูนุท  เรือนเครือ) 

 

(ลงช่ือ)                   ผู9เห็นชอบโครงการ 

                          (นายชยาพล  แปtนจันทรk) 

                หัวหน9ากลุWมงานบริหารงานท่ัวไป 

 

                (ลงช่ือ)             ผู9รับโครงการ 

                        (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

                     หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

 

     (ลงช่ือ)             ผู9อนุมัติโครงการ 

                        (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

                            รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

 (ลงช่ือ)             ผู9อนุมัติโครงการ 

                           (นายเกียรติชัย  สังขkจันทรk) 

                              ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   วันคล9ายวันสวรรคต ร.9 

กลุ%มงาน   บริหารงานท่ัวไป 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที ่ 1 พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตWอ

สังคมและสิ ่งแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและ

เทคโนโลยี 

นโยบายสพฐ.  ด9านคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู9เรียน (1.2) 

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง  

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นางสาวมยุรฉัตร  ขวัญแย9ม 

ระยะเวลาในการดำเนินการ    12 ตุลาคม 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

 วันที่ 13 ตุลาคม  ของทุกป1เปwนวันคล9ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-

อดุลยเดช รัชกาลที่ 9  เพื่อให9นักเรียนได9ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล9นเกล9าฯ รัชกาลที่ 9 ที่มีตWอปวง

ชนชาวไทยและประเทศไทย จึงได9จัดพิธีเทิดพระเกียรติของพระองคk 

 

2. วัตถุประสงคN 

2.1  เพื่อเปwนการน9อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-

อดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 

 2.2  เพ่ือให9นักเรียนได9กระทำพิธีเทิดพระเกียรติพระองคk 

 

3. เป]าหมาย  

3.1 ดUานปริมาณ  

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมทุกคนได9ทำพิธีเทิดพระเกียรติ รัชกาลท่ี 9 

3.2 ดUานคุณภาพ  

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม ได9น9อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 และกระทำพิธีเทิดพระเกียรติ

พระองคk 
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4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูUรับผิดชอบ 

ประชุมช้ีแจง วางแผน กำหนดผู9รับผิดชอบ เมษายน นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย9ม 

จัดทำโครงการเสนอโครงการ เมษายน 

เตรียมดำเนินงาน 12 ตุลาคม 2565 

นิเทศติดตาม 12 ตุลาคม 2565 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 12 ตุลาคม 2565 

สรุปรายงานผลปฏิบัติโครงการ  

ประเมินโครงการ ชWวงส้ินภาคเรียน 

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน - 

2. ใช9สอย - 

3. วัสดุ 500 

รวม 500 

 

6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66– 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

    500    
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7.  การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ด"านปริมาณ 
      คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม

ทุกคนคนได9กระทำพิธีเทิดพระเกียรติ 

 

การสอบถาม 

 

        แบบสอบถาม 

ด"านคุณภาพ 
    คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

ทุกคนได9น9อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

รัชกาลท่ี 9 และกระทำพิธีเทิดพระเกียรติพระองคk 

 

ประเมินผล 

 

แบบประเมินผล 

 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

 นักเรียนได9แสดงออกถึงความจงรักภักดีตWอพระองคk ได9เข9ารWวมกิจกรรมกับชุมชน รู9จักการทำงาน

เปwนหมูWคณะ 
 

       (ลงช่ือ)                   ผู9เสนอโครงการ 

                        (นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย9ม) 

 

(ลงช่ือ)                   ผู9เห็นชอบโครงการ 

                           (นายชยาพล  แปtนจันทรk) 

                หัวหน9ากลุWมงานบริหารงานท่ัวไป 

 

       (ลงช่ือ)             ผู9รับโครงการ 

                        (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

           หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

 

    (ลงช่ือ)             ผู9อนุมัติโครงการ 

                        (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

           รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

       (ลงช่ือ)             ผู9อนุมัติโครงการ 

                           (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                     ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   วันปéยมหาราช 

กลุ%มงาน   บริหารงานท่ัวไป 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที ่ 1 พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตWอ

สังคมและสิ ่งแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและ

เทคโนโลยี 

นโยบายสพฐ.  ด9านคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู9เรียน (1.2) 

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง  

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย9ม 

ระยะเวลาในการดำเนินการ    23 ตุลาคม 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

วันท่ี 23 ตุลาคม  ของทุกป1เปwนวันคล9ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล9าเจ9าอยูWหัว 

รัชกาลที่ 5 เพื่อให9นักเรียนได9ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล9นเกล9าฯ รัชกาลที่ 5 ที่มีตWอประเทศไทย  

จึงได9จัดกระทำพิธีถวายพวงมาลาและเทิดพระเกียรติของพระองคk 

 

2. วัตถุประสงคN 

2.1 เพ่ือให9นักเรียนได9กระทำพิธีถวายพวงมาลาและเทิดพระเกียรติพระองคk 

2.2 เพ่ือเปwนการรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล9าเจ9าอยูWหัว 

 

3. เป]าหมาย  

3.1 ดUานปริมาณ  

นักเรียนเข9ารWวมโครงการไมWน9อยกวWาร9อยละ 80  

3.2 ดUานคุณภาพ  

นักเรียนรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล9าเจ9าอยูWหัว 
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4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูUรับผิดชอบ 

ประชุมช้ีแจง วางแผน กำหนดผู9รับผิดชอบ ต.ค.65 นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย9ม 

จัดทำโครงการเสนอโครงการ ต.ค.65 

เตรียมดำเนินงาน 12 ต.ค.65 

นิเทศติดตาม 12 ต.ค.65 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 12 ต.ค.65 

สรุปรายงานผลปฏิบัติโครงการ 12 ต.ค.65 

ประเมินโครงการ ชWวงส้ินภาคเรียน 

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน - 

2. ใช9สอย - 

3. วัสดุ 500 

รวม 500 

 

6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66– 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

    500    
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7.  การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ด"านปริมาณ 
นักเรียนเข9ารWวมโครงการไมWน9อยกวWาร9อยละ 80 

 

เช็คช่ือนักเรียนท่ีเข9ารWวม 

 

ใบรายช่ือนักเรียน 

ด"านคุณภาพ 
นักเรียนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล9าเจ9าอยูWหัว 

 

ประเมินผล 

 

แบบประเมินผล 

 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

 9.2 นักเรียนได9กระทำพิธีถวายพวงมาลาและเทิดพระเกียรติพระองคk 

9.1 นักเรียนได9รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล9าเจ9าอยูWหัว 
 

 

       (ลงช่ือ)                   ผู9เสนอโครงการ 

                        (นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย9ม) 

 

(ลงช่ือ)                   ผู9เห็นชอบโครงการ 

                         (นายชยาพล  แปtนจันทรk) 

               หัวหน9ากลุWมงานบริหารงานท่ัวไป 

 

       (ลงช่ือ)             ผู9รับโครงการ 

                        (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

           หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

 

    (ลงช่ือ)             ผู9อนุมัติโครงการ 

                        (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

           รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

       (ลงช่ือ)             ผู9อนุมัติโครงการ 

                           (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                     ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   วันลอยกระทง 

กลุ%มงาน   บริหารท่ัวไป 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที่ 1 สWงเสริมให9ผู 9เรียนมี ทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต  

มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคk มีความรับผิดชอบ

ตWอสังคมและส่ิงแวดล9อม 

นโยบายสพฐ.  ด9านประสิทธิภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน9นผู9เรียนเปwนสำคัญ 

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง  

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นายกรกช อ่ำทิม 

ระยะเวลาในการดำเนินการ    ตุลาคม - พฤศจิกายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

   ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของไทยทุกป1 ตามศาสนาพุทธ เปwนวันลอยกระทง เพื่อเปwนการสWงเสริม

ให9นักเรียนได9เข9ารWวมกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยและให9รู9จักขนบธรรมเนียมประเพณีของ

คนไทยในสมัยโบราณและฝåกให9นักเรียนรู9จักหวงแหนวัฒนธรรมประเพณีของไทย จึงเห็นควรให9มีการแหW

กระทงไปถวายวัดตWาง ๆ ในเขตบริการเพ่ือท่ีทางวัดจะได9นำไปจำหนWายตWอไป 

 

2. วัตถุประสงคN 

2.1 เพ่ือให9นักเรียนได9เข9ารWวมกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมของคนไทย 

2.2 เพ่ือให9นักเรียนได9รู9จักขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยในสมัยโบราณ 

2.3 เพ่ือฝåกให9นักเรียนรู9จักหวงแหนวัฒนธรรมประเพณีของไทย 

 

3. เป]าหมาย 

3.1 ดUานปริมาณ   

นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมจำนวน 265 คน  ได9เข9ารWวมกิจกรรมตามประเพณี 

วัฒนธรรมของคนไทยสมัยเกWา 

       3.2 ดUานคุณภาพ  

นักเรียนรู9จักขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของคนไทย รู9จักหวงแหนวัฒนธรรมประเพณี 

ของไทย 
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4. กิจกรรม  

กิจกรรม / ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูUรับผิดชอบ 

1. แตWงต้ังคณะกรรมการ 2 พ.ย. 2565 - นายกรกช อ่ำทิม 

2. ประชุมคณะกรรมการ 9 พ.ย. 2565 - นายกรกช อ่ำทิม 

3. จัดกิจกรรมแหWกระทง   19 พ.ย. 2565 1000 ครู-นักเรียนทุกคน 

4. ประเมินผลโครงการ   พ.ย. 2565 - นายกรกช อ่ำทิม  

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ 1,500 บาท (หน่ึงพันห9าร9อยบาทถ9วน) 

 

กิจกรรมและคำช้ีแจงการใชUงบประมาณ 

 

งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและ

กิจกรรม 

ตอบแทน ใชUสอย วัสดุ 

1. จัดทำกระทงใหญW 500  
 

500 

2.  แหWกระทงถวายวัด 500   500 

                            รวม  1,000  
 

     1,000 

 

6.ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2564 ภาคเรียนท่ี 2/2564 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

    1,000    

 

7. การประเมินผล 

 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

ด"านปริมาณ 
   นักเรียนได9เข9ารWวมกิจกรรมตามประเพณีของคนไทยสมัยเกWา  

ด"านคุณภาพ 
    นักเรียนรู9จักขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของคนไทย รู9จัก

หวงแหนวัฒนธรรมประเพณีของไทย 

 

สังเกต 

 

สังเกต 

 

ติดตามงาน 

 

ติดตามงาน 
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8. ผลคาดว%าท่ีจะไดUรับ 

       นักเรียนจำนวน  265  คน  ได9เข9ารWวมกิจกรรมตามประเพณีของคนไทยสมัยเกWา รู9จัก

ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทย รู9จักหวงแหนวัฒนธรรมประเพณีของไทย 

 

                             (ลงช่ือ)            ผู9เสนอโครงการ 

                                              (นายกรกช อ่ำทิม) 

 

(ลงช่ือ)           ผู9เห็นชอบโครงการ 

                       (นายชยาพล  แปtนจันทรk) 

              หัวหน9ากลุWมงานบริหารงานท่ัวไป 

 

(ลงช่ือ)           ผู9รับโครงการ 

                            (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

                         หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

     

(ลงช่ือ)           ผู9อนุมัติโครงการ 

                             (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

              รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

(ลงช่ือ)            ผู9อนุมัติโครงการ 

                                 (นายเกียรติชัย สังขkจันทรk) 

                                                          ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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ช่ือโครงการ    วันพWอแหWงชาติ 

กลุ%มงาน   บริหารงานท่ัวไป 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที ่ 1 พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตWอ

สังคมและสิ ่งแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและ

เทคโนโลยี 

นโยบายสพฐ.  ด9านประสิทธิภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู9เรียน (1.2)   

ผูUรับผิดชอบ   นางเรณู  บุญอินทรk 

ลักษณะโครงการ  ตWอเน่ือง 

ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

   ในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกป1 เปwนวันคล9ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  เพื่อให9นักเรียนได9น9อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองคkที่มีตWอ

พสกนิกรชาวไทยท้ังประเทศ โรงเรียนได9รWวมจัดกิจกรรมกับทางเทศบาลตำบลบ9านสวนและชุมชนข้ึน 

 

2. วัตถุประสงคN 

2.1 เพ่ือให9นักเรียนได9แสดงออกถึงความจงรักภักดีตWอพระองคk 

2.2 เพ่ือให9นักเรียนได9เข9ารWวมกิจกรรมกับชุมชน 

2.3 เพ่ือฝåกให9นักเรียนทำงานกันเปwนหมูWคณะ   

 

3. เป]าหมาย 

3.1 ดUานปริมาณ   

    นักเรียนจำนวน  265  คน  ได9แสดงออกถึงความจงรักภักดีตWอพระองคk 

3.2 ดUานคุณภาพ  

  นักเรียนจำนวน 265   คน  ได9แสดงออกถึงความจงรักภักดีตWอพระองคk  ได9เข9ารWวม

กิจกรรมกับชุมชน รู9จักการทำงานเปwนหมูWคณะ 

 

 

 

 

 



               แผนปฏิบัติการประจำป1การศึกษา  2565 หน9า   

           

191 

4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม / ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผูUรับผิดชอบ 

1. แตWงต้ังคณะกรรมการ 10 พ.ย. 2565 - นางเรณู  บุญอินทรk 

2. ประชุมปรึกษาคณะกรรมการ 20  พ.ย. 2565 - นางเรณู  บุญอินทรk 

3. จัดกิจกรรมเขียนเรียงความ/แตWงกลอนวันพWอ/ 

   วาดภาพ/เดินขบวนทำกิจกรรมรWวมกับเทศบาล 

1-7  ธ.ค. 2565 1,500 คณะกรรมการ 

4. สรุป/ประเมินผลตามโครงการ ธ.ค.  2565  นางเรณู  บุญอินทรk 

 

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน        

2. ใช9สอย 500 

3. วัสดุ 1,000 

รวม 1,500 

 

6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66– 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

    1,500    

 

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

ด"านปริมาณ 
นักเรียนได9แสดงออกถึงความจงรักภักดีตWอพระองคk  

ด"านคุณภาพ 
นักเรียนได9เข9ารWวมกิจกรรมกับชุมชน รู9จักการทำงานเปwนหมูWคณะ 

 

สังเกต 

 

ติดตามงาน 
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8. ผลคาดว%าท่ีจะไดUรับ    

    นักเรียนได9แสดงออกถึงความจงรักภักดีตWอพระองคk ได9เข9ารWวมกิจกรรมกับชุมชน รู9จักการทำงาน

เปwนหมูWคณะ 

 

(ลงช่ือ)                                ผู9เสนอโครงการ 

                    (นางเรณู  บุญอินทรk) 

 

 (ลงช่ือ)                   ผู9เห็นชอบโครงการ 

                         (นายชยาพล  แปtนจันทรk) 

               หัวหน9ากลุWมงานบริหารงานท่ัวไป 

 

    (ลงช่ือ)             ผู9รับโครงการ 

                        (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

           หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

 

    (ลงช่ือ)             ผู9อนุมัติโครงการ 

                        (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

           รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

       (ลงช่ือ)             ผู9อนุมัติโครงการ 

                           (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                     ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   วันสWงท9ายป1เกWาต9อนรับป1ใหมW 

กลุ%มงาน   บริหารงานท่ัวไป 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที ่ 1 พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตWอ

สังคมและสิ ่งแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและ

เทคโนโลยี 

นโยบายสพฐ.  ด9านคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู9เรียน (1.2) 

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง  

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล และ นางสาวชมพูนุท  เรือนเครือ 

ระยะเวลาในการดำเนินการ    ธ.ค.65 - ม.ค.66 

1. หลักการและเหตุผล 

ในชWวงเทศกาลวันสWงท9ายป1เกWา ต9อนรับป1ใหมWของทุกป1 ถือเปwนเทศกาลเกี่ยวข9องกับประเพณีและ

วิถีชีวิตของคนไทย ประชาชน หนWวยงานภาครัฐ และองคkกรเอกชนสWวนใหญWได9ให9ความสำคัญกับการจัด

งานบันเทิง งานรื่นเริง และมหรสพที่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งเปwนชWวงระหวWางการสิ้นสุดของวันที่ 31 

ธันวาคม กับวันท่ี 1 มกราคมของป1ถัดไป 

โรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมจึงได9มีการจัดกิจกรรมให9นักเรียนทุกคนต9องได9รับการศึกษาอบรมให9มี

ความรู9 ด9านวิชาการตWาง ๆ ควบคูWไปกับการปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีไทย รWวมกัน

ทำบุญตักบาตรข9าวสาร อาหารแห9ง จัดกิจกรรมการแสดงแลกของขวัญเพ่ือเปwนการผWอนคลายอารมณkได9รับ

ความสนุกสนาน 

 

2. วัตถุประสงคN 

2.1 เพ่ือให9นักเรียนได9ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม  ประเพณีไทย 

2.2 เพ่ือให9ผู9เรียนมีความคิดสร9างสรรคkและกล9าแสดงออก 

2.3 เพ่ือฝåกฝนให9ผู9เรียนรู9จักการทำงาน และเปwนผู9ท่ีมีความรับผิดชอบตWอหน9าท่ี 

2.4 เพ่ือให9นักเรียนเกิดความสนุกสนาน 

 

3. เป]าหมาย  

3.1 ดUานปริมาณ  

นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 100 % เข9ารWวมกิจกรรม 
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3.2 ดUานคุณภาพ  

นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข9ารWวมกิจกรรม มีความรู9ความเข9าใจในการปฏิบัติตนตาม

ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีไทยและเกิดความสนุกสนาน 

 

4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูUรับผิดชอบ 

1. ประชุมช้ีแจง วางแผน กำหนด

ผู9รับผิดชอบ 

มีนาคม 2565 นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล 

นางสาวชมพูนุท  เรือนเครือ 

2.จัดทำโครงการเสนอโครงการ มีนาคม 2565 

3.ประชุมปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน ธันวาคม 2565 

4.จัดกิจกรรม ธันวาคม 2565 

5.สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม มกราคม 2565 

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1.ตอบแทน - 

2.ใชUสอย 

- ทำบุญเล้ียงพระ 

- คWาไวนิล 

 

2,000 

1,500 

3.วัสดุ 

- คWาตกแตWงสถานท่ี 

 

1,500 

รวม 5,000 

 

6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65– 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

      5,000  
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7.  การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ด"านปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 100 %  

เข9ารWวมกิจกรรม 

 

เช็คช่ือนักเรียน 

 

ใบรายช่ือนักเรียน 

ด"านคุณภาพ 
นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข9ารWวมกิจกรรม  

มีความรู9ความเข9าใจในการปฏิบัติตนตาม

ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีไทยและเกิดความ

สนุกสนาน 

 

 

ความพึงพอใจ 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

 นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมมีความรู9ความเข9าใจในการปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียม

วัฒนธรรมประเพณีไทยและเกิดความสนุกสนาน  

 

       (ลงช่ือ)                   ผู9เสนอโครงการ 

                          (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

 

           (ลงช่ือ)                   ผู9เสนอโครงการ 

                          (นางสาวชมพูนุท  เรือนเครือ) 

 

           (ลงช่ือ)             ผู9เห็นชอบโครงการ 

                     (นายชยาพล  แปtนจันทรk) 

           หัวหน9ากลุWมงานบริหารงานท่ัวไป 

 

       (ลงช่ือ)             ผู9รับโครงการ 

                          (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

             หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 
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    (ลงช่ือ)             ผู9รับโครงการ 

                        (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

           รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

       (ลงช่ือ)             ผู9อนุมัติโครงการ 

                           (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                     ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   วันเด็กแหWงชาติ  

กลุ%มงาน   บริหารงานท่ัวไป 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที ่ 1 พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตWอ

สังคมและสิ ่งแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและ

เทคโนโลยี 

นโยบายสพฐ.  ด9านคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู9เรียน (1.2)    

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง     

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นายกรกช อ่ำทิม  

ระยะเวลาในการดำเนินการ    มกราคม 2566 

1. หลักการและเหตุผล 

เด็กและเยาวชนเปwนหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศ ถ9าหากสังคมและครอบครัวรอบข9างได9

ปลูกฝmงสิ่งที่ดี  สิ่งที่สร9างสรรคkและเปwนประโยชนk เด็กก็จะจดจำนำไปปฏิบัติ ซึ่งเด็กเปรียบเสมือนผ9าขาว  

ถ9าสังคมได9กระทำสิ่งที่ดีงามให9เด็กได9เห็นเด็กก็จะจดจำ   และนำสิ่งที่พบเห็นไปปฏิบัติและปรับปรุงให9ดีได9

ในอนาคต เรียกได9วWาเด็ก เปwนอนาคตของชาติ ซ่ึงจะทำให9ประเทศชาติเจริญกว9าหน9าทัดเทียมอารยประเทศ 

ดังนั้นรัฐบาลจึงได9กำหนดให9วันเสารkที่สองของเดือนมกราคมของทุกป1เปwนวันเด็กแหWงชาติ เพื่อให9เด็กและ

เยาวชนได9รWวมกิจกรรมการแสดงออก และได9ประสบการณkมากข้ึน   

โรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม  ตระหนักและให9ความสำคัญของเด็กและเยาวชน จึงได9กำหนดจัดงาน

วันเด็กแหWงชาติประจำป1  2565  ข้ึน  เพ่ือเปwนการสWงเสริมให9เด็กได9มีโอกาสพบปะแลกเปล่ียนประสบการณk

ร ะหว W า งก ั น   และส W ง เ ส ร ิ ม ให 9 เ ด ็ ก ไ ด 9 แ สดงออก ถึ งความสามารถซ ึ ่ ง ส W ง ผล ให 9 เ ด ็ ก เ กิ ด 

ความกระตือรือร9นในการแสดงออกและมีปฏิสัมพันธkในการแสดงออกรWวมกับผู9อ่ืนมากข้ึน  

 

2. วัตถุประสงคN 

2.1 เพ่ือให9เด็กและเยาวชนได9ตระหนักถึงความสำคัญ และรู9บทบาทหน9าท่ีของเด็กและเยาวชนท่ีดี 

2.2 เพ่ือเปéดโอกาสให9เด็กได9แสดงออกรWวมกับผู9อ่ืน  ทำให9เกิดความรWวมมือและอยากเรียนรู9

รWวมกับผู9อ่ืนมากข้ึน อีกท้ังยังได9รับความสนุกสนานจาการแสดงกิจกรรมรWวมกัน  

 

3. เป]าหมาย 

3.1 ดUานปริมาณ 

         ร9อยละ 100  ของนักเรียนมีความตระหนักรู9บทบาทหน9าท่ีของตนเอง 
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3.2 ดUานคุณภาพ 

         นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมทุกคน ได9รWวมกิจกรรมวันเด็กท่ีโรงเรียนจัดข้ึน 

 

4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

ท่ี รายการ /กิจกรรมสำคัญ  

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
ช่ือผูUรับผิดชอบ คWาตอบแทน คWาใช9

สอย 

คWาวัสดุ รวม 

1. ประชุมช้ีแจงผู9เก่ียวข9อง/ 

วางแผนการปฏิบัติงาน(P) 

- - - - มี.ค. ต.ค.65 

 

นายกรกช  อ่ำทิม 

และคณะครูกลุWม

สาระเรียนรู9 

ศิลปะ 

 

 

 

2. ดำเนินกิจกรรมสWงเสริมความ

เปwน เลิศทางด9านวิชาการ(D) 

 - - - 

 

- 

 

ก.ย. – ธ.ค. 65 

 

3 ดำเนินกิจกรรมคWายวิชาการ - - - - ก.ค. 65 

4 ดำเนินกิจกรรม………. - - - 

 

- 

 

  มิ.ย.- ก.ค. 65 

5 ดำเนินกิจกรรมดนตรีไทย - - - - - 

6 ดำเนินกิจกรรมวันเด็ก - - 1,000 1,000 ม.ค. 2566 

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน - 

2. ใช9สอย - 

3. วัสดุ 1,000 

รวม 1,000 

 

6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2564 ภาคเรียนท่ี 2/2564 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

- - - - - - 1,000 - 
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7.  การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1.นักเรียนเข9ารWวมกิจกรรมไมWน9อยกวWา                     

ร9อยละ 90 

2.นักเรียนและผู9ปกครองมีความพึงพอใจไมW

น9อยกวWาร9อยละ 90 

1. สังเกต 

2.สอบถาม 

3.สัมภาษณk 

1. แบบสังเกต 

2. แบบบันทึกการจัดกิจกรรม 

3. แบบประเมินความพึง

พอใจ 

 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

8.1  เด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณคWาของตนเอง 

8.2  เด็กและเยาวชนได9แสดงออกถึงความรู9ความสามารถของตนเอง 

 8.3  เด็กและเยาวชนมีความรับผิดชอบตWอหน9าท่ีตนเอง   สWวนรวม  และประเทศชาติ   

       

            (ลงช่ือ)            ผู9เสนอโครงการ 

                                   (นายกรกช อ่ำทิม) 

 

   (ลงช่ือ)            ผู9เห็นชอบโครงการ 

                        (นายชยาพล  แปtนจันทรk) 

              หัวหน9ากลุWมงานบริหารงานท่ัวไป 

 

        (ลงช่ือ)            ผู9รับโครงการ 

                             (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

                 หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

 

      (ลงช่ือ)            ผู9อนุมัติโครงการ 

                             (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

             รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

        (ลงช่ือ)             ผู9อนุมัติโครงการ 

                                (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                          ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   วันสถาปนาคณะลูกเสือแหWงชาติ 

กลุ%มงาน   บริหารงานท่ัวไป 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที ่ 1 พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตWอ

สังคมและสิ ่งแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและ

เทคโนโลยี 

นโยบายสพฐ.  ด9านโอกาส/ด9านคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู9เรียน (1.2)   

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง     

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นายอธิราช   จันแสนตอ 

ระยะเวลาในการดำเนินการ    1 กรกฎาคม 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

วันท่ี 1 กรกฎาคม ของทุกป1เปwนวันคล9ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหWงชาติ  ซึ ่งกWอตั ้งโดย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล9าเจ 9าอยู Wห ัว ร ัชกาลที ่  6 เพ ื ่อให 9ล ูกเส ือทุกหมู W เหลWาได 9ระลึกถึง 

พระมหากรุณาธิคุณของล9นเกล9าฯรัชกาลท่ี 6  จึงได9จัดกระทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนามข้ึน 

 

2. วัตถุประสงคN 

2.1.  เพ่ือเปwนการน9อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล9าเจ9าอยูWหัว  

2.2.   เพ่ือให9ลูกเสือได9ทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม  

 
3. เป]าหมาย  

3.1 ดUานปริมาณ  

ผู9บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม จำนวน  10  คน ลูกเสือ-

เนตรนารี จำนวน  80  คน 

3.2 ดUานคุณภาพ  

 ลูกเสือได9น9อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล9าเจ9าอยูWหัว

ได9ทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม 
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4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูUรับผิดชอบ 

ประชุมช้ีแจง วางแผน กำหนดผู9รับผิดชอบ วันท่ี 25 มี.ค. 65 นายอธิราช  จันแสนตอ 

จัดทำโครงการเสนอโครงการ วันท่ี 12 เม.ย. 65 นายอธิราช  จันแสนตอ 

เตรียมดำเนินงาน 1 ก.ค. 65 ผู9บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี 

นิเทศติดตาม 1 ก.ค. 65 นายอธิราช  จันแสนตอ 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ก.ค. 65 นายอธิราช  จันแสนตอ 

สรุปรายงานผลปฏิบัติโครงการ ก.ค. 65 นายอธิราช  จันแสนตอ 

ประเมินโครงการ ชWวงส้ินภาคเรียน นายอธิราช  จันแสนตอ 

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน - 

2. ใช9สอย 3,000 

3. วัสดุ - 

รวม 3,000 

 

6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66– 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

  3,000      

 

7.  การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ด"านปริมาณ 
       ผู9บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียน

บ9านสวนวิทยาคม จำนวน  10  คน  

ลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน  80  คน 

 

สังเกต 

 

        แบบสังเกต 

ด"านคุณภาพ   
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ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

            ลูกเสือได9น9อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล9าเจ9าอยูWหัวได9

ทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม 

ประเมินผล แบบประเมินผล 

 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

 ลูกเสือได9น9อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล9าเจ9าอยูWหัวและ

ทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม  มีรWางกายแข็งแรง มีความอดทน มีระเบียบวินัย มากย่ิงข้ึน 

 

(ลงช่ือ)                      ผู9เสนอโครงการ                             

         (นายอธิราช   จันแสนตอ)   

 

(ลงช่ือ)            ผู9เห็นชอบโครงการ 

                               (นายชยาพล  แปtนจันทรk) 

                    หัวหน9ากลุWมงานบริหารงานท่ัวไป 

 

       (ลงช่ือ)            ผู9รับโครงการ 

                             (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

              หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

      

(ลงช่ือ)            ผู9อนุมัติโครงการ 

                              (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

                  รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

        (ลงช่ือ)             ผู9อนุมัติโครงการ 

                                (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                          ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ9า พระบรมราชินี 

กลุ%มงาน   บริหารงานท่ัวไป 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที ่ 1 พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตWอ

สังคมและสิ ่งแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและ

เทคโนโลยี 

นโยบายสพฐ.  ด9านคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู9เรียน (1.2) 

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง  

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย9ม 

ระยะเวลาในการดำเนินการ    3 มิถุนายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

 ในวันที่ 3 มิถุนายน ของทุกป1 เปwนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ9าสุทิดาพัชรสุธา-

พิมลลักษณ พระบรมราชินี เพ่ือให9นักเรียนได9น9อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองคkท่ีมีตWอพสกนิกร

ชาวไทยทั ้งประเทศ ทางโรงเร ียนจึงได9จ ัดให9ม ีการประดับพระฉายาลักษณkสมเด็จพระนางเจ9า  

พระบรมราชินี จัดสถานที่ลงนามถวายพระพร และจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร เพื่อเปwนการน9อมรำลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณ เปwนการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ9า พระบรมราชินี 

 

2. วัตถุประสงคN 

2.1 เพ่ือให9นักเรียนได9แสดงออกถึงความจงรักภักดีตWอสมเด็จพระนางนางเจ9า พระบรมราชินี 

2.2 เพ่ือเปwนการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ9า พระบรมราชินี 

2.3 เพ่ือให9คณะครู บุคลากร และนักเรียน ได9รWวมกันจัดกิจกรรมและรWวมลงนามถวายพระพร   

 

3. เป]าหมาย  

3.1 ดUานปริมาณ  

 นักเรียนจำนวนร9อยละ 100  ได9แสดงออกถึงความจงรักภักดีสมเด็จพระนางนางเจ9า  

พระบรมราชินี 

3.2 ดUานคุณภาพ  

นักเรียนได9แสดงออกถึงความจงรักภักดีตWอสมเด็จพระนางนางเจ9าพระบรมราชินี โดยการ

เข9าร Wวมกิจกรรมลงนามถวายพระพร เพื ่อเปwนการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ9า  

พระบรมราชินี 
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4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูUรับผิดชอบ 

ประชุมช้ีแจง วางแผน กำหนดผู9รับผิดชอบ มิ.ย 65 นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย9ม 

จัดทำโครงการเสนอโครงการ มิ.ย 65 

เตรียมดำเนินงาน 2 มิ.ย 65 

นิเทศติดตาม 2 มิ.ย 65 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 2 มิ.ย 65 

สรุปรายงานผลปฏิบัติโครงการ 2 มิ.ย 65 

ประเมินโครงการ 2 มิ.ย 65 

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน - 

2. ใช9สอย - 

3. วัสดุ 500 

รวม 500 

 

6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66– 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

500 - - - - - - - 
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7.  การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ด"านปริมาณ 
          นักเรียนทุกคนคน  ได9แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีสมเด็จพระนางนางเจ9า พระบรมราชินี 

 

สังเกต 

 

        แบบสังเกต 

ด"านคุณภาพ 
       นักเรียนทุกคน  ได9แสดงออกถึงความจงรักภักดี

ตWอสมเด็จพระนางนางเจ9าพระบรมราชินี โดยการเข9า

รWวมกิจกรรมลงนามถวายพระพร เพ่ือเปwนการเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ9า พระบรมราชินี 

 

ประเมินผล 

 

แบบประเมินผล 

 
8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

 นักเรียนได9แสดงออกถึงความจงรักภักดีตWอสมเด็จพระนางเจ9า พระบรมราชินี โดยได9รWวมกันจัด

กิจกรรมและเข9ารWวมกิจกรรมลงนามถวายพระพร 
 

      (ลงช่ือ)                   ผู9เสนอโครงการ 

                     (นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย9ม) 

 

(ลงช่ือ)                   ผู9เห็นชอบโครงการ 

                          (นายชยาพล  แปtนจันทรk) 

                หัวหน9ากลุWมงานบริหารงานท่ัวไป 

 

       (ลงช่ือ)             ผู9รับโครงการ 

                        (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

           หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

 

    (ลงช่ือ)             ผู9อนุมัติโครงการ 

                        (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

           รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

       (ลงช่ือ)             ผู9อนุมัติโครงการ 

                           (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                     ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ9าอยูWหัวประมุขของคณะลูกเสือแหWงชาติ 

กลุ%มงาน   บริหารงานท่ัวไป 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที ่ 1 พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตWอ

สังคมและสิ ่งแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและ

เทคโนโลยี 

ข9อที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเน9นความรWวมมือ

กับทุกภาคสWวน เพ่ือสWงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

นโยบายสพฐ.  ด9านคุณภาพ/ด9านประสิทธิภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู9เรียน (1.2)    

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง  

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นายอธิราช   จันแสนตอ 

ระยะเวลาในการดำเนินการ    28   กรกฎาคม  2565 

1. หลักการและเหตุผล 

ด9วยสำนักงานลูกเส ือแหWงชาติ จ ัดทำโครงการเฉลิมพระเก ียรต ิสมเด ็จพระเจ 9าอย ู W หัว                      

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแหWงชาติ เนื ่องในโอกาสวันเฉลิม 

พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ของทุกป1  โดยขอเชิญลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู9บังคับบัญชาลูกเสือ 

ทุกประเภททุกหมูWเหลWา ตลอดจนผู9บำเพ็ญประโยชนk และลูกเสือชาวบ9านรวมพลังแสดงความจงรักภักดี 

ความสามัคคี ด9วยการทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ และสวนสนามของลูกเสือ เพื่อน9อมรำลึกในพระมหา

กรุณาธิคุณ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และบุคลากรทางลูกเสือ ทุกหนWวยเหลWา ตลอดจนผู9บำเพ็ญประโยชนk 

และลูกเสือชาวบ9าน จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนk  ตามสถานท่ีราชการ หรือสถานท่ีสำคัญ ๆ 

 โรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม กำหนดจัดกิจกรรมโดยเชิญชวนลูกเสือ เนตรนารี ผู9บังคับบัญชาลูกเสือ 

เนตรนารี สามัญรุWนใหญW รWวมกับจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและทบทวนคำปฏิญาณ

และสวนสนามของลูกเสือ เพื่อน9อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณสนามกีฬา มหาวิทยาลัยกีฬา

แหWงชาติ วิทยาเขตสุโขทัย และบำเพ็ญประโยชนk 

 

2. วัตถุประสงคN 

2.1 เพ่ือน9อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ9าอยูWหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยว-

รางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแหWงชาติ 

2.2 เพ่ือเปwนการถวายพระพรชัยมงคล และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนk 

2.3 เพ่ือให9คณะครู บุคลากร และนักเรียน ได9รWวมกันจัดกิจกรรมและรWวมลงนามถวายพระพร 
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3. เป]าหมาย  

3.1 ดUานปริมาณ  

ลูกเสือ เนตรนารี จำนวน  1  กอง  ได9แสดงออกถึงความจงรักภักดี น9อมรำลึกในพระ

มหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ9าอยูWหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะ

ลูกเสือแหWงชาติ 

3.2 ดUานคุณภาพ  

ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม  ได9แสดงออกถึงความจงรักภักดีน9อมรำลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ9าอยูWหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของ

คณะลูกเสือแหWงชาติ โดยการเข9ารWวมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและทบทวนคำปฏิญาณและ

สวนสนามของลูกเสือ และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนk  

 

4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูUรับผิดชอบ 

ประชุมช้ีแจง วางแผน กำหนดผู9รับผิดชอบ วันท่ี 25 มี.ค. 65 นายอธิราช   จันแสนตอ 

จัดทำโครงการเสนอโครงการ วันท่ี 12 เม.ษ. 65 นายอธิราช   จันแสนตอ 

เตรียมดำเนินงาน 
ก.ค. 65 

นายอธิราช   จันแสนตอ 

และคณะกรรมการ 

นิเทศติดตาม ส.ค. 65 นายอธิราช   จันแสนตอ 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ส.ค. 65 นายอธิราช   จันแสนตอ 

สรุปรายงานผลปฏิบัติโครงการ ส.ค. 65 นายอธิราช   จันแสนตอ 

นางสาวพัชรินทรk   โสภิณ 

ประเมินโครงการ ชWวงส้ินภาคเรียน นายอธิราช   จันแสนตอ 

นางสาวพัชรินทรk   โสภิณ 

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ 

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน - 

2. ใช9สอย 3,000 

3. วัสดุ - 

รวม 3,000 
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6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66– 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

  3,000      

 

7.  การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ด"านปริมาณ 
     ลูกเสือ เนตรนารี จำนวน  1  กอง  ได9แสดงออก

ถึงความจงรักภักดี น9อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สมเด็จพระเจ9าอยูWหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ

ยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแหWงชาติ 

 

สังเกต 

 

แบบสังเกต 

ด"านคุณภาพ 
ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม  

ได9แสดงออกถึงความจงรักภักดีน9อมรำลึกในพระมหา

กรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ9าอยูWหัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแหWงชาติ 

โดยการเข9ารWวมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและ

ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ และทำ

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนk  

 

ประเมินผล 

 

แบบประเมินผล 

 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

 ลูกเสือ เนตรนารี และผู9บังคับบัญชา เข9ารWวมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและทบทวนคำ

ปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ รู9จักการทำงานเปwนหมูWคณะ 

 

(ลงช่ือ)                   ผู9เสนอโครงการ 

                        (นายอธิราช   จันแสนตอ) 
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   (ลงช่ือ)                   ผู9เห็นชอบโครงการ 

                         (นายชยาพล  แปtนจันทรk) 

               หัวหน9ากลุWมงานบริหารงานท่ัวไป 

 

(ลงช่ือ)             ผู9รับโครงการ 

                        (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

           หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

 

(ลงช่ือ)             ผู9อนุมัติโครงการ 

                        (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

           รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

(ลงช่ือ)              ผู9อนุมัติโครงการ 

                           (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                     ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   พิธีเข9าประจำกองลูกเสือเนตรนารี 

กลุ%มงาน   บริหารงานท่ัวไป 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที ่ 1 พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตWอ

สังคมและสิ ่งแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและ

เทคโนโลยี 

นโยบายสพฐ.  ด9านคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู9เรียน (1.2)    

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง    

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นายอธิราช   จันแสนตอ 

ระยะเวลาในการดำเนินการ    ตุลาคม 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

 จากการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู9เรียน ตามกิจกรรมที่ได9ดำเนินการตามโครงการสนับสนุนและ

พัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู9เรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ 1 โรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม นักเรียน

ได9รับการพัฒนา สWงเสริม และสนับสนุน ตามความคาดหวังของพระราชบัญญัติการศึกษาแหWงชาติ  

พ.ศ.2542 และขอบขWายการจัดกิจกรรมพัฒนาผู 9เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 

พุทธศักราช 2551  โดยกลุWมกิจกรรมพัฒนาผู9เรียนได9จัดกิจกรรมที่หลากหลายเอื้อให9ผู9เรียนได9เกิดการ

เรียนรู9เต็มตามศักยภาพผWานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู9เรียน กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี  

อันเปwนกิจกรรมที่ทำให9ผู9เรียนพัฒนาตนเองได9เปwนอยWางดีในทุกด9าน สWงเสริมให9นักเรียนเปwนบุคคลแหWง 

การเรียนรู9และจิตอาสารWวมกันรับผิดชอบตWอสังคมสWวนรวม 

 พิธีประดับอินทรธนูลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุWนใหญWถือเปwนพิธีสำคัญในการเข9าประจำกอง 

ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญเข9าเปwนลูกเสือสามัญรุWนใหญW ลูกเสือ – เนตรนารีจะเปwนลูกเสือโดยสมบูรณk

จะต9องกระทำพิธีเข9าประจำกอง 
 

2. วัตถุประสงคN 

2.1 เพ่ือให9ลูกเสือ – เนตรนารี ได9สำรวจตนเอง และได9เปwนลูกเสือในกองลูกเสืออยWางสมบูรณk  

2.2 เพ่ือให9ลูกเสือ – เนตรนารี ได9รับทำพิธีเข9าประจำกอง และประดับอินทรธนู 

 

3. เป]าหมาย  

3.1 ดUานปริมาณ 

ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุWนใหญW ช้ันมัธยมศึกษาป1ท่ี 1 จำนวน 50 คน รWวมกิจกรรมพิธี

เข9าประจำกอง 
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3.2 ดUานคุณภาพ  

ลูกเสือ – เนตรนารีได9รู9จักถึงบทบาทและหน9าท่ีของตนเองท่ีมีตWอกองลูกเสือในประเภท

น้ัน ๆ อยWางมีคุณภาพ 

 

4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูUรับผิดชอบ 

ประชุมช้ีแจง วางแผน กำหนดผู9รับผิดชอบ วันท่ี 25 มี.ค. 65 นายอธิราช  จันแสนตอ 

จัดทำโครงการเสนอโครงการ วันท่ี 12 เม.ย. 65 นายอธิราช  จันแสนตอ 

เตรียมดำเนินงาน ต.ค. 65 ผู9บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี 

นิเทศติดตาม ต.ค. 65 นายอธิราช  จันแสนตอ 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม พ.ย. 65 นายอธิราช  จันแสนตอ 

สรุปรายงานผลปฏิบัติโครงการ พ.ย. 65 นายอธิราช  จันแสนตอ 

ประเมินโครงการ ชWวงส้ินภาคเรียน นายอธิราช  จันแสนตอ 

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน - 

2. ใช9สอย 1,000 

3. วัสดุ - 

รวม 1,000 

 

6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66– 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

    1,000    
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7.  การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ด"านปริมาณ 
ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุWนใหญW ช้ันมัธยมศึกษาป1ท่ี 1 

จำนวน 50 คน รWวมกิจกรรมพิธีเข9าประจำกอง 

 

สังเกต 

ประเมินความพึงพอใจ 

 

แบบสังเกต 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

ด"านคุณภาพ 
ลูกเสือ – เนตรนารีได9รู9จักถึงบทบาทและหน9าท่ีของ

ตนเองท่ีมีตWอกองลูกเสือในประเภทน้ัน ๆ อยWางมีคุณภาพ 

 

ประเมินผล 

 

แบบประเมินผล 

 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

ลูกเสือได9น9อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล9าเจ9าอยูWหัวและได9รับ

ทำพิธีเข9าประจำกอง ประดับอินทรธนู ทบทวนคำปฏิญาณ  ลูกเสือ – เนตรนารี ได9สำรวจตนเอง  

และได9เปwนลูกเสือในกองลูกเสืออยWางสมบูรณk  มีรWางกายแข็งแรง มีความอดทน มีระเบียบวินัยมากย่ิงข้ึน 
 

(ลงช่ือ)                   ผู9เสนอโครงการ 

                          (นายอธิราช   จันแสนตอ) 

 

  (ลงช่ือ)                   ผู9เห็นชอบโครงการ 

                           (นายชยาพล  แปtนจันทรk) 

                 หัวหน9ากลุWมงานบริหารงานท่ัวไป 

 

(ลงช่ือ)             ผู9รับโครงการ 

                        (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

             หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

 

(ลงช่ือ)             ผู9อนุมัติโครงการ 

                        (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

           รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

(ลงช่ือ)              ผู9อนุมัติโครงการ 

                           (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                     ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   To Be Number One โรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

กลุ%มงาน   บริหารงานท่ัวไป 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที ่ 1 พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตWอ

สังคมและสิ ่งแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและ

เทคโนโลยี 

นโยบายสพฐ.  ด9านคุณภาพ 

 พัฒนาผู9เรียนให9มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดีสามารถ

ดำรงชีวิตอยูWในสังคมได9อยWางมีความสุข 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู9เรียน (1.2) 

ลักษณะโครงการ        โครงการใหมW  

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นางสาวอุWนเรือน  ชูย้ิม 

ระยะเวลาในการดำเนินการ    ตลอดป1การศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

โครงการรณรงคkปtองกันและแก9ไขปmญหายาเสพติด TO BE NUMBER  ONE เกิดจากความหWวงใย

ของทูลกระหมWอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี ตWอประชาชนชาวไทย  โดยเฉพาะกลุWมเด็ก

และกลุWมเยาวชนที่เปwนกลุWมขนาดใหญW  เพราะมีจำนวนถึง ๒๑ ล9านคนและเปwนกลุWมที่มีคุณคWาอยWางยิ่งตWอ

การพัฒนาประเทศ  นอกจากนี้ยังถือเปwนกลุWมที่เสี่ยงตWอการติดยาเสพติดสูง  เนื่องจากเปwนวัยที่ที่ต9องการ

เรียนรู9ในสิ่งตWาง ๆ แตWยังขาด วุฒิภาวะทางอามรณkท่ีดีพอ  รวมท้ังต9องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงท้ังรWางกาย

และจิตใจ  จึงทรงระกรุณาเปwนองคkประธานโครงการรณรงคkปtองกันและแก9ไขปmญหายาเสพติด  ซึ่งปmจจุบัน

ได9ใช9ชื่อเพื่อให9งWายตWอการรณรงคkวWาโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อรณรงคkปtองกันและแก9ไขปmญหา

ยาเสพติดภายในประเทศให9ดำเนินไปด9วยความเรียบร9อยและมีประสิทธิภาพ  โดยความรWวมมือและรวม

พลังจากภาครัฐและเอกชน  กระตุ9นปลูกจิตสำนึกของปวงชนในชาติให9มีความรู9  ความเข9าใจและความ

ตระหนักวWาการที่จะเอาชนะปmญหายาเสพติดมิใชWหน9าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแตWทุกคนในชาติจะรWวมแรง  

รWวมใจกันเปwนพลังแผWนดินที่จะตWอสู9เพื่อเอาชนะปmญหายาเสพติดให9ได9โดยเร็ว โดยทรงมีพระประสงคkมุWงเน9น

การรณรงคkในกลุWมเปtาหมายหลัก คือวัยรุWนและเยาวชน  โดยกลวิธีสร9างกระแสแสดงพลังอยWางถูกต9องโดย

ไมWข9องแวะกับยาเสพติด  การเสริมสร9างภูมิคุ9มกันทางจิตให9แกWเยาวชนในชุมชน จัดระบบการบำบัดรักษา

รองรับภายใต9โครงการ “ใครติดยา  ยกมือขึ้น ” ทั้งนี้เพื่อคืนคนดีสูWสังคมและปtองกันการกลับมาเสพซ้ำ  

ตลอดจนการสร9างเครือขWายสมาชิกและชมรม TO BE NUMBER  ONE เพื่อรWวมกันรณรงคkและจัดกิจกรรม

ปtองกันและแก9ไขปmญหายาเสพติดเปwนเสมือนการเติมสิ ่งที ่ดีให9กับชีวิต  เพื ่อให9เกิดคWานิยมของการ  

“ เปwนหน่ึง  โดยไมWพ่ึงยาเสพติด ” 
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ชมรม TO BE NUMBER ONE เปwนชมรมที่รวบรวมคนดี คนเกWงและคนที่มีอุดมการณkที่จะสร9าง

กิจกรรมดี ๆ เพื ่อปtองกันและแก9ไขปmญหายาเสพติดรWวมกัน สามารถจัดตั ้งขึ ้นได9ทั ้งในสถานศึกษา  

สถานประกอบการ และช ุมชน โดยชมรมในสถานศึกษาสมาช ิกได 9แก W  น ักเร ียน น ักศ ึกษาใน 

สถานศึกษาน้ัน ๆ 

  ด9วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได9ดำเนินการปtองกันและแก9ไขปmญหา 

ยาเสพติดในสถานศึกษาอยWางตWอเนื่อง ภายใต9ระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและยุทธศาสตรkตามนโยบาย

สถานศึกษา 3 ดี (3D) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให9สถานศึกษาได9รับการเสริมสร9างความเข9มแข็งใน

การปtองกันและแก9ไขปmญหายาเสพติดในสถานศึกษาอยWางย่ังยืน  

โรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมตระหนักถึงความสำคัญถึงคุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากรใน

โรงเรียน จึงได9จัดโครงการ TO BE NUMBER  ONE เพ่ือปtองกันและแก9ไขปmญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

 

2. วัตถุประสงคN 

2.1 เพ่ือให9นักเรียนเปwนผู9มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

2.2 เพ่ือให9นักเรียนรู9จักปtองกันตนเองจากส่ิงเสพติดให9โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ี 

เส่ียงตWอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปmญหาทางเพศ 

2.3 เพ่ือให9นักเรียนเห็นคุณคWาในตนเอง มีความม่ันใจ กล9าแสดงออกอยWางเหมาะสม รู9จักใช9เวลา

วWางให9เกิดประโยชนk 

 

3.  เป]าหมาย  

3.1 ดUานปริมาณ  

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 100 % ปลอดจากสารเสพติดทุกชนิด 

 3.1.2 นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมทุกคนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

3.2 ดUานคุณภาพ  

3.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมรู9จักปtองกันตนเองจากส่ิงเสพติดให9โทษและ

หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงตWอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปmญหาทางเพศ  

3.2.2 นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมเห็นคุณคWาในตนเอง มีความม่ันใจ  

กล9าแสดงออกอยWางเหมาะสม รู9จักใช9เวลาวWางให9เกิดประโยชนk 
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4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูUรับผิดชอบ 

1. ประชุมช้ีแจง วางแผน  พฤษภาคม 2565 อุWนเรือน  ชูย้ิม 

2. จัดทำโครงการเสนอโครงการ พฤษภาคม 2565 อุWนเรือน  ชูย้ิม 

3. ดำเนินงาน ตลอดป1การศึกษา  2565 อุWนเรือน  ชูย้ิม 

4 นิเทศติดตาม พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 256 อุWนเรือน  ชูย้ิม 

5. รายงานผลการดำเนินกิจกรรม  อุWนเรือน  ชูย้ิม 

6. สรุปรายงานผลปฏิบัติโครงการ  อุWนเรือน  ชูย้ิม 

7. ประเมินโครงการ มีนาคม 2566 อุWนเรือน  ชูย้ิม 

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน - 

2. ใช9สอย - 

3. วัสดุ 1,000 

รวม 1,000 

 

6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

1,000        
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7.  การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ด"านปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 100 % ปลอดจาก

สารเสพติดทุกชนิด   

 

การสังเกต 

 

แบบบันทึกพฤติกรรม 

ด"านคุณภาพ 
- นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมรู9จักปtองกัน

ตนเองจากส่ิงเสพติดให9โทษและหลีกเล่ียงตนเองจาก

สภาวะท่ีเส่ียงตWอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และ 

ปmญหาทางเพศ  

- นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมเห็นคุณคWาใน

ตนเอง มีความม่ันใจ กล9าแสดงออกอยWางเหมาะสม  

รู9จักใช9เวลาวWางให9เกิดประโยชนk 

 

การสังเกต 

 

แบบสังเกต 

 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

8.1 นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม รู9และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให9โทษ สามารถหา

วิธีการปฏิเสธหลีกเล่ียงยาเสพติดให9โทษทุกชนิด 

8.2 นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม เห็นคุณคWาของตนเองและรักษาชีวิตช่ือเสียงของวงศk

ตระกูล 

8.3 นักเรียนโรงเรียนบ9านบ9านสวนวิทยาคม ใช9เวลาวWางให9เปwนประโยชนk ทำกิจกรรมสร9างสรรคk 

ให9มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีแข็งแรง 

8.4 ได9รับความรWวมมือจากบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียนเข9ามามีสWวนรWวมในการ

ดำเนินงานปtองกันและแก9ไขปmญหายาเสพติดในสถานศึกษา        

 

(ลงช่ือ)                   ผู9เสนอโครงการ 

                           (นางสาวอุWนเรือน  ชูย้ิม) 

 

     (ลงช่ือ)             ผู9เห็นชอบโครงการ 
                  (นายชยาพล  แปtนจันทรk) 

         หัวหน9ากลุWมงานบริหารงานท่ัวไป 
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       (ลงช่ือ)             ผู9รับโครงการ 

                        (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

           หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

 

 

(ลงช่ือ)             ผู9อนุมัติโครงการ 

                        (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

           รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

       (ลงช่ือ)             ผู9อนุมัติโครงการ 

                           (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                     ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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ช่ือโครงการ              เลือกต้ังประธานนักเรียน 

กลุ%มงาน     บริหารงานท่ัวไป 

สนองกลยุทธNของโรงเรียน         ข9อท่ี 1 พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ 

วิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตWอ

สังคมและสิ ่งแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและ

เทคโนโลยี 

ข9อที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเน9นความรWวมมือ

กับทุกภาคสWวน เพ่ือสWงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

นโยบายสพฐ.  ด9านประสิทธิภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน9นผู9เรียนเปwนสำคัญ

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง  

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นายวัชรพล ฉุยฉาย 

ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

เพื่อให9นักเรียน มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตยk และ ยุติธรรม รู9หลักการของประชาธิปไตย

เบื ้องต9น หลังจากการเรียนรู 9ในชั ้นเรียนแล9วนำมาปฏิบัติจริงและรู 9จ ักการนำเอาหลักธรรมของ

พระพุทธศาสนา มาใช9ตามหลักการของประชาธิปไตย เพ่ือนำไปใช9ในชีวิตประจำวันข9างหน9าตWอไป 

 

2. วัตถุประสงคN 

2.1  นักเรียนสามารถทำงานตามลำดับข้ันตอนตามแนวทางประชาธิปไตยอยWางถูกต9อง 

2.2  นักเรียนนำความรู9จากการศึกษาในหลักสูตรเร่ืองประชาธิปไตย เก่ียวบทบาทและหน9าท่ีท่ี

ควรปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย ไปสูWการปฏิบัติจริงตามข้ันตอน 

2.3  นักเรียนฝåกความเปwนประชาธิปไตย มีความซ่ือสัตยk สุจริตตWอตนเอง และรู9จักการใช9    

          กระบวนการของความคิด ตรึกตรอง การคัดเลือกคนในการเปwนผู9นำตWอไป   

 

3. เป]าหมาย     

      3.1 ดUานปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม จำนวน 265 คน ได9ปฏิบัติตามกระบวนการ 

เลือกต้ังจริง 

3.2 ดUานคุณภาพ 

นักเรียนสามารถนำความรู9ท่ีได9รับจากการเรียนไปใช9ในอนาคตอยWางถูกต9องตาม 

หลักประชาธิปไตย 
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4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูUรับผิดชอบ 

ประชุมช้ีแจง วางแผน กำหนดผู9รับผิดชอบ เมษายน 2565 นายวัชรพล ฉุยฉาย 

จัดทำโครงการเสนอโครงการ เมษายน 2565 นายวัชรพล ฉุยฉาย 

เตรียมดำเนินงาน พฤษภาคม 2565 นายวัชรพล ฉุยฉาย 

นิเทศติดตาม ตลอดป1การศึกษา  นายวัชรพล ฉุยฉาย 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม มีนาคม 2566 นายวัชรพล ฉุยฉาย 

สรุปรายงานผลปฏิบัติโครงการ มีนาคม 2566 นายวัชรพล ฉุยฉาย 

ประเมินโครงการ ชWวงส้ินภาคเรียน นายวัชรพล ฉุยฉาย 

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน - 

2. ใช9สอย - 

3. วัสดุ 1,000 

รวม 1,000 

 

6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66– 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

1,000        
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7.  การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ด"านปริมาณ   

 นักเรียนสามารถทำงานตามลำดับข้ันตอนตามแนวทาง

ประชาธิปไตยอยWางถูกต9อง 

สังเกตการปฏิบัติ ติดตามงาน 

ด"านคุณภาพ   

นักเรียนสามารถนำความรู9ท่ีได9รับจากการเรียนไปใช9ใน

อนาคตอยWางถูกต9องตามหลักประชาธิปไตย 

สังเกตการปฏิบัติ ติดตามงาน 

 

8.  ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

 นักเรียนมีความรู9และปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตยได9ดีย่ิงข้ึน 

   

(ลงช่ือ)         ผู9เสนอโครงการ 

                             (นายวัชรพล  ฉุยฉาย) 

 

(ลงช่ือ)         ผู9เห็นชอบโครงการ 

                             (นายชยาพล  แปtนจันทรk) 

                   หัวหน9ากลุWมงานบริหารงานท่ัวไป 

 

        (ลงช่ือ)         ผู9รับโครงการ 

                           (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

                หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

 

(ลงช่ือ)         ผู9อนุมัติโครงการ 

                            (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

              รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

         (ลงช่ือ)          ผู9อนุมัติโครงการ 

                                (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                          ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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ช่ือโครงการ    สภานักเรียน 

กลุ%มงาน  บริหารงานท่ัวไป 

สนองกลยุทธNของโรงเรียน          ข9อท่ี 1.  พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ 

วิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตWอ

สังคมและสิ ่งแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและ

เทคโนโลยี 

ข9อที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเน9นความรWวมมือ

กับทุกภาคสWวน เพ่ือสWงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

นโยบายสพฐ.  ด9านประสิทธิภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน9นผู9เรียนเปwนสำคัญ 

ลักษณะโครงการ        โครงการใหมW 

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นายวัชรพล ฉุยฉาย 

ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดป1การศึกษา 2565 

1.  หลักการและเหตุผล 

เพื่อให9นักเรียน มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตยk และ ยุติธรรม รู9หลักการของประชาธิปไตย

เบื ้องต9น หลังจากการเรียนรู 9ในชั ้นเรียนแล9วนำมาปฏิบัติจริงและรู 9จ ักการนำเอาหลักธรรมของ

พระพุทธศาสนา มาใช9ตามหลักการของประชาธิปไตย เพ่ือนำไปใช9ในชีวิตประจำวันข9างหน9าตWอไป 

 

2. วัตถุประสงคN 

2.1 นักเรียนสามารถทำงานตามลำดับข้ันตอนตามแนวทางประชาธิปไตยอยWางถูกต9อง 

2.2 นักเรียนนำความรู9จากการศึกษาในหลักสูตรเร่ืองประชาธิปไตย เก่ียวบทบาทและหน9าท่ีท่ีควร  

    ปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย ไปสูWการปฏิบัติจริงตามข้ันตอน 

2.3 นักเรียนฝåกความเปwนประชาธิปไตย มีความซ่ือสัตยk สุจริตตWอตนเอง และรู9จักการใช9    

          กระบวนการของความคิด ตรึกตรอง การคัดเลือกคนในการเปwนผู9นำตWอไป   

 

3. เป]าหมาย     

      3.1 ดUานปริมาณ  

ทีมงานสภานักเรียน  100 % มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานเพ่ือสWวนรวม 

3.2 ดUานคุณภาพ  

สWงผลให9การปฏิบัติงานของสภานักเรียนมีประสิทธิภาพ และโรงเรียน นักเรียนมีการ

พัฒนามากย่ิงข9น นักเรียนสามารถนำความรู9ท่ีได9รับจากการเรียนไปใช9ในอนาคตอยWางถูกต9องตาม

หลักประชาธิปไตย 
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4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูUรับผิดชอบ 

ประชุมช้ีแจง วางแผน กำหนดผู9รับผิดชอบ เมษายน 2565 นายวัชรพล ฉุยฉาย 

จัดทำโครงการเสนอโครงการ เมษายน 2565 นายวัชรพล ฉุยฉาย 

เตรียมดำเนินงาน พฤษภาคม 2565 นายวัชรพล ฉุยฉาย 

นิเทศติดตาม ตลอดป1การศึกษา  นายวัชรพล ฉุยฉาย 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม มีนาคม 2566 นายวัชรพล ฉุยฉาย 

สรุปรายงานผลปฏิบัติโครงการ มีนาคม 2566 นายวัชรพล ฉุยฉาย 

ประเมินโครงการ ชWวงส้ินภาคเรียน นายวัชรพล ฉุยฉาย 

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน - 

2. ใช9สอย 1,000 

3. วัสดุ 5,000 

รวม 6,000 

 

6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66– 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

  3,000    3,000  
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7.  การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ด"านปริมาณ 
 ทีมงานสภานักเรียนมีขวัญกำลังใจในการปฎิบัติงานเพ่ือ

สWวนรวม 

 

สังเกตการปฏิบัติ 

 

ติดตามงาน 

ด"านคุณภาพ 
สWงผลให9การปฎิบัติงานของสภานักเรียนมีประสิทธิภาพ และ

โรงเรียน นักเรียนมีการพัฒนามากย่ิงข9น นักเรียนสามารถนำ

ความรู9ท่ีได9รับจากการเรียนไปใช9ในอนาคตอยWางถูกต9องตาม 

หลักประชาธิปไตย 

 

  สังเกตการปฎิบัติ 

 

        ติดตามงาน 

 

8.  ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

 นักเรียนมีความรู9และปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตยได9ดีย่ิงข้ึน 

 

(ลงช่ือ)                   ผู9เสนอโครงการ 

                        ( นายวัชรพล  ฉุยฉาย ) 

 

 (ลงช่ือ)                   ผู9เห็นชอบโครงการ 

                          (นายชยาพล  แปtนจันทรk) 

                หัวหน9ากลุWมงานบริหารงานท่ัวไป 

 

       (ลงช่ือ)     ผู9รับโครงการ 

                        (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

            หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

 

    (ลงช่ือ)             ผู9อนุมัติโครงการ 

                        (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

           รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

       (ลงช่ือ)     ผู9อนุมัติโครงการ 

                           (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                     ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   ปtองกันและแก9ไขปmญหายาเสพติดในโรงเรียน 

กลุ%มงาน   บริหารงานท่ัวไป 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที ่ 1 พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตWอ

สังคมและสิ ่งแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและ

เทคโนโลยี 

ข9อที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเน9นความรWวมมือ

กับทุกภาคสWวน เพ่ือสWงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

นโยบายสพฐ.  ด9านโอกาส 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู9เรียน (1.2)   

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง  

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นายอธิราช   จันแสนตอ , นางสาวอุWนเรือน   ชูย้ิม 

ระยะเวลาในการดำเนินการ    ตลอดป1การศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

จากสภาพสังคมปmจจุบันปmญหาที่เกิดขึ้นในกลุWมเยาวชน โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ปmญหายา

เสพติด ยังคงเปwนปmญหาต9นๆ โดยเฉพาะในสถานศึกษา อีกท้ังจังหวัดสุโขทัยเปwนแหลWงทWองเท่ียว ได9รับอารย

ธรรมตะวันตก มีสถานบันเทิงรวมทั้งสถานประกอบการตWางๆที่มีผลกระทบกับเยาวชนซึ่งอาจหลงผิด

ประพฤติตัวไมW เหมาะสมกับสภาพและวัยโดยเฉพาะการอยากรู 9 อยากลองในเรื ่องยาเสพติด จึงมี 

ความจำเปwน จะต9องจัดกิจกรรม ที ่มุWงพัฒนาให9นักเรียนเปwนผู 9นำที ่ดีของสังคม เพื ่อเปwนแนวทาง 

การปฏิบัติงานด9านการปtองกันและแก9ไขปmญหายาเสพ ติด อบายมุข และโรคเอดสkที่ต9องติดตาม เฝtาระวัง 

ดูแล รWวม รณรงคk สร9างเสริมจิตสำนึก ให9ความรู9 ความเข9าใจ ให9 นักเรียนทุกคนหWางไกลจากยาเสพติดให9

โทษ โดยใช9วันสำคัญที่เกี่ยวข9องกับยาเสพติด/บุหร่ี/เครื่องดื่มแอลกอฮอลk    การทำกิจกรรมสร9างเสริม

เครือขWายนักเรียนแกนนำในแตWละระดับชั้น ม.1 – ม.6 อันเปwนกำลังในการเฝtา ระวังดูแล การแพรWระบาด

ของยาเสพติดในสถานศึกษา การคัดกรองนักเรียน กลุWมเส่ียง การชWวยเหลือ การบำบัด ฟ∂ùนฟู อยWางตWอเน่ือง 

การจัดสภาพสิ่งแวดล9อมในห9องเรียนให9เปwนห9องเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด อบายมุข ทุก ประเภท จัดมุม

ห9องเพ่ือนเตือนเพ่ือน วัยใสมีปmญหาปรึกษาได9 จัดต้ังคณะกรรมการดูแลห9องเรียนสีขาว เพ่ือชWวย กำกับดูแล 

เฝtาระวัง ด9านพฤติกรรมเพื่อน กลุWมเสี่ยง กลุWมมีปmญหาในห9องได9รับการประสานงานชWวยเหลือ สWงเสริม

กิจกรรม To Be Number One สร9างภาวะผู9นำ เปwนหนึ่งไมWพึ่งยา กล9าแสดงออกอยWางสร9างสรรคk  มีน้ำใจ

เปwนนักกีฬา รู9จักใช9เวลาวWางให9เกิดประโยชนk รวมทั้งได9ออกกำลังกาย ทำให9เกิดสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 

พร9อมเปwนนักเรียนที่มีความสมบูรณk กิจกรรมเหลWานี้เปwนสิ่งที่จะชWวยสWงเสริม กิจกรรมตWอต9านการแพรW

ระบาดของ ยาเสพติด อบายมุขทุกประเภท จะเปwนการประสานความเข9าใจในการปฏิบัติของตนของ

นักเรียนได9อยWาง เหมาะสม และการอยูWรWวมกับสังคมได9อยWางถูกต9องตWอไปปmญหาเก่ียวกับพฤติกรรมนักเรียน
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นั ้นเปwนปmญหาใหญWที ่จะต9องเรWงปรับปรุงแก9ไข  ไมWวWาจะเปwนปmญหาด9านยาเสพติด  สื ่อลามกตWาง ๆ  

โดยเฉพาะปmญหาการทะเลาะวิวาท  การพนัน  ยาเสพติด  ซึ่งเปwนปmญหาที่รัฐบาลได9ให9ความสำคัญและ

จะต9องให9ปmญหานี้หมดไปให9ได9  งานกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมจึงมีนโยบายที่จะเรWงรัด 

การดำเนินงานปtองกันแก9ไขพฤติกรรมท่ีไมWเหมาะสมของนักเรียนโดยเฉพาะปmญหายาเสพติด 

 

2. วัตถุประสงคN 

2.1 เพ่ือให9นักเรียนรู9เทWาทันและปฏิบัติตนให9พ9นจากส่ิงเสพติดและอบายมุขตWาง ๆ 

2.2 เพ่ือรณรงคk สร9างความตระหนักในปmญหายาเสพติด 

2.3 เพ่ือให9ปmญหายาเสพติดหมดไปจากโรงเรียน 

2.4 เพ่ือหาแนวทางปtองกันและแก9ไขปmญหายาเสพติดในโรงเรียน 

2.5 เพ่ือเสริมสร9างเครือขWายนักเรียนแกนนำปtองกัน เฝtาระวัง ดูแล การแพรWระบาดของยาเสพติด 

อบายมุข ในสถานศึกษา 

 

3. เป]าหมาย  

3.1 ดUานปริมาณ  

นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมจำนวน  265 คน  หWางไกลยาเสพติด 

3.2 ดUานคุณภาพ  

นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม  มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม หWางไกล และปลอดจากยา 

เสพติด 

 

4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูUรับผิดชอบ 

ประชุมช้ีแจง วางแผน กำหนดผู9รับผิดชอบ วันท่ี 25 มี.ค. 65 นายอธิราช   จันแสนตอ 

นางสาวอุWนเรือน   ชูย้ิม 

จัดทำโครงการเสนอโครงการ วันท่ี 12 เม.ษ. 65 นายอธิราช   จันแสนตอ 

นางสาวอุWนเรือน   ชูย้ิม 

เตรียมดำเนินงาน 

พ.ค. 65 

นายอธิราช   จันแสนตอ 

นางสาวอุWนเรือน   ชูย้ิม 

และคณะครูท่ีปรึกษา 

นิเทศติดตาม ก.ย. 65 นายอธิราช   จันแสนตอ 

นางสาวอุWนเรือน   ชูย้ิม 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผูUรับผิดชอบ 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม มี.ค. 66 นายอธิราช   จันแสนตอ 

นางสาวอุWนเรือน   ชูย้ิม 

สรุปรายงานผลปฏิบัติโครงการ มี.ค. 66 นายอธิราช   จันแสนตอ 

นางสาวอุWนเรือน   ชูย้ิม 

ประเมินโครงการ ชWวงส้ินภาคเรียน นายอธิราช   จันแสนตอ 

นางสาวอุWนเรือน   ชูย้ิม 

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน 5,000 

2. ใช9สอย 5,600 

3. วัสดุ 13,000 

รวม 23,600 

 

6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

  23,600      

 

7.  การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ด"านปริมาณ 
     นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมจำนวน  265 คน  

หWางไกลยาเสพติด 

 

 

สังเกตการ 

 

        แบบสังเกตการ 

ด"านคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมทุกคน  มีพฤติกรรมท่ี

เหมาะสม หWางไกล และปลอดจากยาเสพติด 

 

ประเมินผล 

 

แบบประเมินผล 
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8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

 นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมรู 9เทWาทันภัยยาเสพติด ปฏิบัติตนให9พ9นจากสิ ่งเสพติด  

มีพฤติกรรมที่เหมาะสมและหWางไกลยาเสพติดและเสริมสร9างเครือขWายนักเรียนแกนนำปtองกัน เฝtาระวัง 

ดูแล การแพรWระบาดของยาเสพติด อบายมุข ในสถานศึกษา 

 

(ลงช่ือ)            ผู9เสนอโครงกา 

         (นายอธิราช   จันแสนตอ)  

   

(ลงช่ือ)                      ผู9เสนอโครงการ 

                      (นางสาวอุWนเรือน   ชูย้ิม) 

 

                    (ลงช่ือ)            ผู9เห็นชอบโครงการ 

                              (นายชยาพล  แปtนจันทรk) 

                  หัวหน9ากลุWมงานบริหารงานท่ัวไป  

    

(ลงช่ือ)            ผู9รับโครงการ  

                  (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล)    

                             หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

   

           (ลงช่ือ)                   ผู9อนุมัติโครงการ     

                    (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร)     

       รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

  

       (ลงช่ือ)                   ผู9อนุมัติโครงการ 

                      (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

          ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   ประชาสัมพันธkโรงเรียน 

กลุ%มงาน  บริหารงานท่ัวไป 
สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเน9นความรWวมมือ

กับทุกภาคสWวน เพ่ือสWงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
นโยบายสพฐ.  ด9านประสิทธิภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู9บริหาร 

สถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง  

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นางสาวชมพูนุท  เรือนเครือ 

ระยะเวลาในการดำเนินการ    พฤษภาคม 2565 –  ตุลาคม  2565 

1. หลักการและเหตุผล 

 การประชาสัมพันธkโรงเรียน ถือเปwนอีกหนึ่งในการนำข9อมูลขWาวสารและความเคลื่อนไหว

ตWางๆ ภายในโรงเรียน ทั้งในด9านการบริหารจัดการ ด9านวิชาการ ด9านกิจกรรมการเรียนการสอน ข9อมูล

ขWาวสารและเกร็ดความรู9ตWางๆ ประชาสัมพันธkและเผยแพรWให9ชุมชนทราบ กWอให9เกิดความรู9และความเข9าใจ

อันดีตWอกันระหวWางโรงเรียนกับชุมชนและหนWวยงานตWางๆ อันจะกWอให9เกิดความรWวมมือ รWวมใจกัน  

ในการพัฒนาแก9ไขปmญหาการจัดการศึกษาและภารกิจตWาง ๆ ของโรงเรียนให9ดำเนินไปด9วยดีและบรรลุผล

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตWอไป 

      จากการศึกษาสภาพปmญหาและความต9องการในการบริหารโรงเรียน พบวWา โรงเรียนบ9านสวน

วิทยาคม มีการประชาสัมพันธkโรงเรียนน9อยกวWากิจกรรมด9านอื่นๆ ขาดการประชาสัมพันธkข9อมูลขWาวสาร

และผลการดำเนินงานให9ชุมชนทราบด9วยวิธีการที่หลากหลาย จึงได9จัดทำโครงการประชาสัมพันธkโรงเรียนข้ึน 

เพ่ือประโยชนkทางด9านความสัมพันธkอันดีระหวWางโรงเรียนและชุมชน  

 

2. วัตถุประสงคN 

2.1  เพ่ือประชาสัมพันธkข9อมูลขWาวสารและกิจกรรมของโรงเรียนผWานทางเว็บไซตkโรงเรียน วารสาร

แผWนพับและปtายประชาสัมพันธkโรงเรียนในโอกาสตWาง ๆ 

2.2  เพ่ือเผยแพรWข9อมูลขWาวสาร สWงเสริมความสัมพันธkอันดีระหวWางโรงเรียน ชุมชนและหนWวยงาน

ตWาง ๆ 

  

3. เป]าหมาย 

 3.1 ดUานปริมาณ 

โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธkข9อมูลขWาวสารและกิจกรรมผWานทางเว็บไซตkโรงเรียน 

วารสารแผWนพับและปtายประชาสัมพันธkโรงเรียนในโอกาสตWาง ๆ ในระดับดี 
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3.2 ดUานคุณภาพ 

โรงเรียนมีเว็บไซตkประชาสัมพันธkข9อมูลขWาวสารและกิจกรรมโรงเรียนที่ทันสมัยทันตWอ

เหตุการณkและเปwนปmจจุบัน ตลอดจนมีสื่อประชาสัมพันธkที่หลากหลายสามารถเผยแพรWข9อมูล

ขWาวสาร สWงเสริมความสัมพันธkอันดีระหวWางโรงเรียน ชุมชนและหนWวยงานตWาง ๆ  

 

4. กิจกรรม/ระยะเวลา 

 กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู9รับผิดชอบ 

1 ประชุมฯ คณะทำงาน เพ่ือเตรียมความพร9อม 

ณ โรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

มีนาคม  2565 นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ 

2 จัดกิจกรรมตามโครงการ  นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ 

 - กิจกรรมจัดทำวารสาร แผWนพับ ปtาย

ประชาสัมพันธkโรงเรียน 

พ.ค 2565 – มี.ค 2566 นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ 

 - กิจกรรมพัฒนาระบบงานสารสนเทศข9อมูล

เครือขWายของสถานศึกษา 

พฤษภาคม 2565 นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ 

3 ประเมินผลสรุปโครงการ ตุลาคม 2565 นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ 

         

5. รายละเอียดการใชUงบประมาณ 

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน - 

2. ใชUสอย 

  - จ9างเหมาแก9ไขวิดีโอโรงเรียน 

 

1,000 

3. วัสดุ 

  - กระดาษการkดทำวารสารโรงเรียน 

 

4,000 

รวม 5,000 
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6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

3,000    2,000    

 

 7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป]าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

1. สามารถประชาสัมพันธkข9อมูล

ขWาวสารและกิจกรรมของ

โรงเรียนผWานทางเว็บไซตk

โรงเรียน วารสารแผWนพับและ

ปtายประชาสัมพันธkโรงเรียนได9 

2. เผยแพรWข9อมูลขWาวสาร สWงเสริม

ความสัมพันธkอันดีระหวWาง

โรงเรียน ชุมชนและหนWวยงาน

ตWางๆ 

สามารถประชาสัมพันธkข9อมูล

ขWาวสารและกิจกรรมของ

โรงเรียนผWานทางเว็บไซตk

โรงเรียน ร9อยละ 100 

เผยแพรWข9อมูลขWาวสาร สWงเสริม

ความสัมพันธkอันดีระหวWาง

โรงเรียน ชุมชนและหนWวยงาน

ร9อยละ 100  

แฟtมรวบรวม

เอกสาร 

 

 

 

 

 

แฟtมรวบรวม

เอกสาร 

 

แฟtมรวบรวม

เอกสาร 

 

 

 

 

 

แฟtมรวบรวม

เอกสาร 

 

 

  8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

8.1 สามารถสามารถประชาสัมพันธkข9อมูลขWาวสารและกิจกรรมของโรงเรียนผWานทางเว็บไซตk

โรงเรียนร9อยละ 100 

8.2. สามารถเผยแพรWข9อมูลขWาวสาร สWงเสริมความสัมพันธkอันดีระหวWางโรงเรียน ชุมชนและ

หนWวยงานร9อยละ 100 

 

     (ลงช่ือ)            ผู9เสนอโครงการ 

            (นางสาวชมพูนุท   เรือนเครือ) 
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      (ลงช่ือ)            ผู9เห็นชอบโครงการ 

                            (นายชยาพล  แปtนจันทรk) 

                  หัวหน9ากลุWมงานบริหารงานท่ัวไป 

 

     (ลงช่ือ)            ผู9รับโครงการ 

          (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

                  หัวหน9างานแผนงานโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

                                                 (ลงช่ือ)            ผู9อนุมัติโครงการ 

                       (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

                           รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

          (ลงช่ือ)             ผู9อนุมัติโครงการ 

                          (นายเกียรติชัย  สังขkจันทรk) 

                                                  ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ           จัดซ้ืออุปกรณkโสตทัศนูปกรณk  

กลุ%มงาน  บริหารงานท่ัวไป 

สนองกลยุทธNของโรงเรียน          ข9อท่ี 3 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเน9นความรWวมมือ

กับทุกภาคสWวน เพ่ือสWงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

นโยบายสพฐ.  ด9านประสิทธิภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู9บริหาร 

สถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง   

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นายกรกช อ่ำทิม 

ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดป1การศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

  ปmจจุบันการดำเนินงานด9านตWาง ๆ ของโรงเรียนไมWวWาจะเปwนด9านผู9เรียน หรือด9านการจัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตรประเภทตWาง ๆ นั้นปmจจัยหนึ่งที่จำเปwนตWอการจัดกิจกรรมนั้น ๆ ให9บรรลุวัตถุประสงคkที่ตั้งไว9 

ก็คืออุปกรณkสื ่อโสตทัศนูปกรณk ซึ ่งถึงแม9ในชWวงป1การศึกษา ที ่ผWานมา โรงเรียนได9มีการพัฒนาส่ือ

โสตทัศนูปกรณkไปแล9วหลายจุดก็ตาม แตWยังมีสWวนที่จำเปwนต9องได9รับการปรับปรุงแก9ไขและจัดซื้ออุปกรณk

เพิ่มเติมเพื่อให9การดำเนินด9านตWาง ๆ ของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น จึงจัดทำโครงการจัดซ้ือ

อุปกรณkโสตทัศนูปกรณkภายในโรงเรียนข้ึน 

 

2. วัตถุประสงคN  

  2.1 เพ่ือพัฒนาระบบเสียง สำหรับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบตWาง ๆ ให9มี 

  ประสิทธิภาพ 

  2.2 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการให9บริการด9านโสตทัศนูปกรณk 

 

3. เป]าหมาย  

3.1 ดUานปริมาณ 

ครูและบุคลากร นักเรียน 100% ได9ใช9โสตทัศนูปกรณk 

3.2 ดUานเชิงคุณภาพ 

3.2.1 โรงเรียนสามารถพัฒนาระบบเสียง สำหรับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบ

ตWาง ๆ ให9มีประสิทธิภาพ 

3.2.2 โรงเรียนสามารถเพ่ิมศักยภาพในการให9บริการด9านโสตทัศนูปกรณk 
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4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูUรับผิดชอบ 

ประชุมช้ีแจง วางแผน กำหนดผู9รับผิดชอบ เมษายน 2565 นายกรกช อ่ำทิม 

จัดทำโครงการเสนอโครงการ เมษายน 2565 นายกรกช อ่ำทิม 

เตรียมดำเนินงาน พฤษภาคม 2565 นายกรกช อ่ำทิม 

นิเทศติดตาม ตลอดป1การศึกษา  นายกรกช อ่ำทิม 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม มีนาคม 2566 นายกรกช อ่ำทิม 

สรุปรายงานผลปฏิบัติโครงการ มีนาคม 2566 นายกรกช อ่ำทิม 

ประเมินโครงการ ชWวงส้ินภาคเรียน นายกรกช อ่ำทิม 

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน - 

2. ใช9สอย - 

3. วัสดุ 10,000 

รวม 10,000 

 

6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2564 ภาคเรียนท่ี 2/2564 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

  5,000    5,000  

 

7.  การติดตามและประเมินผล   

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

ด"านปริมาณ 
โรงเรียนมีอุปกรณkโสตทัศนูปกรณkเพียงตWอ

การใช9งานและให9บริการแกWคณะครูบุคลากร 

และนักเรียนได9อยWางมีประสิทธิภาพ 

 

ประเมินการทำงาน 

 

การสอบถาม 

 

แบบประเมินการทำงาน 

 

แบบสอบถาม 
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ด"านคุณภาพ 
- โรงเรียนสามารถพัฒนาระบบเสียง 

สำหรับการจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตรในรูปแบบตWางๆให9มี

ประสิทธิภาพ 

- โรงเรียนสามารถเพ่ิมศักยภาพในการ

ให9บริการด9านโสตทัศนูปกรณk 

 

 

 

การสอบถาม 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

   

8.  ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

  8.1 โรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมมีการพัฒนาระบบเสียง สำหรับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใน 

  รูปแบบตWาง ๆ ให9มีประสิทธิภาพ 

  8.2 โรงเรียนมีศักยภาพในการให9บริการด9านโสตทัศนูปกรณk 

              

(ลงช่ือ)            ผู9เสนอโครงการ 

                                   (นายกรกช อ่ำทิม) 

 

(ลงช่ือ)            ผู9เห็นชอบโครงการ 

                      (นายชยาพล  แปtนจันทรk) 

        หัวหน9ากลุWมงานบริหารงานท่ัวไป 

 

                 (ลงช่ือ)            ผู9รับโครงการ 

                            (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

                         หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

 

(ลงช่ือ)            ผู9อนุมัติโครงการ 

                             (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

             รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

      (ลงช่ือ)             ผู9อนุมัติโครงการ 

                        (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                        ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   ประชุมผู9ปกครองนักเรียน 

กลุ%มงาน   บริหารงานท่ัวไป  

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเน9นความรWวมมือ

กับทุกภาคสWวน เพ่ือสWงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

นโยบายสพฐ.  ด9านประสิทธิภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน9นผู9เรียนเปwนสำคัญ 

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง     

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นายชยาพล แปtนจันทรk  

ระยะเวลาในการดำเนินการ    ป1การศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนานักเรียนให9มีความรู9และมีทักษะด9านตWางๆรวมทั้งการเสริมสร9างลักษณะนิสัยที่ดีน้ัน 

โรงเรียนตระหนักวWาโรงเรียนไมWสามารถดำเนินการได9โดยลำพัง ถ9าขาดการประสานงานและชWวยเหลือจาก

ชุมชนและผู9ปกครอง  เพราะผู9ปกครองมีสWวนในการอบรมดูแลนักเรียน ซึ่งเปwนบุตรหลานของตนเอง

ในขณะเมื่อเด็กอยูWกับครอบครัว โรงเรียนจึงมีความจำเปwนอยWางยิ่งที่จะมีการประสานงาน ติดตWอและ

แลกเปลี่ยนข9อมูล อันเปwนประโยชนkในการสWงเสริมและพัฒนานักเรียนให9เปwนคนเกWง เปwนคนดีและอยูWใน

สังคมได9อยWางมีความสุข อีกทั้งโรงเรียนและผู9ปกครองจะได9มีโอกาส  เพ่ิมความสัมพันธkอันดีตWอกัน ซึ่งจะยัง

ประโยชนkสูงสุดแกWนักเรียนให9ได9รับการพัฒนาอยWางเต็มท่ี 

ความสัมพันธkระหวWางบ9านกับโรงเรียน นับเปwนปmจจัยสำคัญตWอความสำเร็จในการเรียนของเด็ก 

ทั้งสองฝãายจึงต9องติดตWอและรWวมมือกันเพื่อสWงเสริมการเรียนรู9 และพัฒนาการด9านตWาง ๆ ของเด็กได9อยWางมี

ประสิทธิภาพ พWอแมW ผู9ปกครองสมควรที่จะได9รู9จักกับครูของลูก รับรู9นโยบาย - แนวการสอน ระเบียบของ

โรงเรียน กิจกรรมและการบ9านที่ครูมอบหมายให9ลูกเพื่อจะได9ชWวย สWงเสริมการเรียนรู9ของลูกหลานได9

ถูกต9องเหมาะสม 

โรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม  เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลชWวยเหลือนักเรียน โดยการจัด

ดำเนินการระบบการดูแลชWวยเหลือนักเรียนอยWางตWอเนื่อง เพื่อสWงเสริม พัฒนา ปtองกัน และแก9ไขปmญหา

นักเรียนอยWางเต็มความสามารถ เพื่อให9สอดคล9องกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาผู9เรียนให9มีความเปwนเลิศ 

โรงเรียนจึงจัดประชุมผู9ปกครองนักเรียน  ป1การศึกษา 2564  ขึ้น เพื่อให9ทางโรงเรียนได9ประสานความ

รWวมมือในการดูแลชWวยเหลือนักเรียนระหวWางบ9านกับโรงเรียนให9มีประสิทธิภาพ 

 

2. วัตถุประสงคN 

2.1 เพ่ือสร9างความสัมพันธkอันดีระหวWางบ9านกับโรงเรียน 

2.2 เพ่ือเปéดโอกาสให9ผู9ปกครองนักเรียนได9มีสWวนรWวมให9ข9อมูล ข9อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน 
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2.3 เพ่ือรWวมมือกับผู9ปกครองนักเรียนในการสWงเสริมการเรียนรู9 และพัฒนาการด9านตWาง ๆ ของ

นักเรียนได9อยWางมีประสิทธิภาพ 

2.4 เพ่ือให9ผู9ปกครองได9มีโอกาสพบปะกับครูท่ีปรึกษา ทำให9เกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหวWางผู9ปกครอง

นักเรียนอันเปwนการแลกเปล่ียนเรียนรู9รWวมกันระหวWางครูท่ีปรึกษาประจำช้ันและผู9ปกครองนักเรียน ซ่ึงจะ

นำไปสูWความรWวมมือในการดูแลชWวยเหลือนักเรียนและรWวมกันสWงเสริม พัฒนา ปtองกัน และแก9ไขปmญหา

นักเรียน  

 

3.  เป]าหมาย  

3.1 ดUานปริมาณ 

3.1.1 มีการประชุมผู9ปกครองอยWางน9อยภาคเรียนละ 1 คร้ังในป1การศึกษา 2564 

3.1.2 ร9อยละ 80 ของผู9ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมเข9ารWวมประชุม 

3.2 ดUานคุณภาพ 

  เพ่ือให9สร9างสัมพันธkท่ีดีระหวWางครู นักเรียนและผู9ปกครอง แลกเปล่ียนมุมมองความคิด

เก่ียวกับเด็กรWวมกัน   

 

4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

ท่ี รายการ /กิจกรรมสำคัญ  

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
ช่ือผูUรับผิดชอบ คWาตอบแทน คWาใช9

สอย 

คWาวัสดุ รวม 

1. ดำเนินกิจกรรมประชุม

ผู9ปกครองนักเรียน 

- - 1,500 1,500 มี.ค. ต.ค.64 

 

นายกชยาพล 

แปtนจันทรk 

และคณะครู

โรงเรียนบ9านสวน

วิทยาคม 

รวม - - 1,500 1,500   

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน - 

2. ใช9สอย - 

3. วัสดุ 3,000 

รวม 3,000 
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6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66– 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

1,500    1,500    

 

7.  การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ด"านปริมาณ 
3.1 มีการประชุมผู9ปกครองอยWางน9อยภาคเรียนละ    

1 คร้ังในป1การศึกษา 2564 

3.2 ร9อยละ 80 ของผู9ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ9าน

สวนวิทยาคมเข9ารWวมประชุม 

 

 

การเข9ารWวมประชุมของ

ผู9ปกครอง 

 

บัญชีลงเวลาการเข9ารWวม 

ประชุม 

ด"านคุณภาพ 
เพ่ือให9สร9างสัมพันธkท่ีดีระหวWางครู  นักเรียนและ

ผู9ปกครอง   แลกเปล่ียนมุมมองความคิดเก่ียวกับ 

เด็กรWวมกัน  

 

-สังเกตจากการเข9ารWวม

ประชุม 

-สอบถาม/สัมภาษณk 

 

 

-แบบสอบถาม/สัมภาษณk 

 

 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

8.1 นักเรียนและผู9ปกครองได9รับทราบข9อมูลขWาวสารตWางๆของโรงเรียน 

8.2 เกิดสัมพันธภาพระหวWางบ9านกับโรงเรียน นำมาซ่ึงความรWวมมือในการดูแลปกครองนักเรียน 

และการพัฒนาโรงเรียน 

8.3 โรงเรียนได9รับทราบข9อคิดเห็น ข9อเสนอแนะจากผู9ปกครองในการพัฒนาโรงเรียน 

8.4 ผู9ปกครองและโรงเรียนรWวมมือกันสWงเสริมการเรียนรู9 และพัฒนาการด9านตWาง ๆ ของนักเรียน

ได9อยWางถูกต9อง 

 

            (ลงช่ือ)                    ผู9เสนอโครงการ 

                            (นายชยาพล แปtนจันทรk) 
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   (ลงช่ือ)                    ผู9เสนอโครงการ 

                            (นายชยาพล แปtนจันทรk) 

                        หัวหน9ากลุWมงานบริหารงานท่ัวไป 

          

 (ลงช่ือ)     ผู9รับโครงการ 

                        (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

           หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

 

    (ลงช่ือ)     ผู9รับโครงการ 

                        (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

           รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

       (ลงช่ือ)     ผู9อนุมัติโครงการ 

                            (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                      ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   โครงการปรับสภาพนักเรียนช้ัน ม.1 และ ม.4   

กลุ%มงาน  บริหารท่ัวไป 

สนองกลยุทธNของโรงเรียน         ข9อท่ี 1.  พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตWอ

สังคมและส่ิงแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและ

เทคโนโลยี 

ข9อท่ี 3 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเน9นความรWวมมือ

กับทุกภาคสWวน เพ่ือสWงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธN  สพฐ.  ยุทธศาสตรkท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู9เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู9เรียน (1.2) 

กลุ%มท่ีรับผิดชอบ   งานบริหารท่ัวไป 

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นายวัชรพล ฉุยฉาย 

ลักษณะโครงการ  ตWอเน่ือง 

ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดป1การศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล             

การอยูWรWวมกันในสังคมเดียวกัน  ต9องมีกฎเกณฑkและการปฏิบัติให9เปwนในทางเดียวกัน  โดยบุคคล

ที่มาจากสถานที่ที่อยูWตWางกันนั้น  จำเปwนอยWางยิ่งต9องมีการศึกษาและกิจกรรมรWวมกัน  เพื่อแลกเปลี่ยน

ความสุข และความเข9าใจที่ดีตWอกัน  เปwนที่ยอมรับซึ่งกันและกัน  จึงควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

ตนเอง โดยเฉพาะนักเรียนทุก ๆ ระดับช้ัน  ที่ทางโรงเรียนได9เปéดกว9างรับนักเรียนจากโรงเรียนตWาง ๆ  

ซึ ่งตWางก็มีความคิดเห็นที ่ยังมาหลWอหลอม  หลอมรวมให9เปwนสังคมเดียวกัน  ดังนั ้นทางโรงเรียนจึง

จำเปwนต9องมีกฎระเบียบ  วินัย  ของโรงเรียน  เพื่อนำมาใช9กับนักเรียนให9มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดี  

และมีความเข9าใจในกติกาที่โรงเรียนกำหนด  คุณลักษณะอันพึงประสงคkที่ทุกคนต9องปฏิบัติเหมือนกัน   

เพ่ือความเปwนระเบียบเรียบร9อย และดำเนินชีวิตอยูWรWวมกันอยWางมีความสุขตWอไป 

 

2. วัตถุประสงคN 

2.1 เพ่ือให9นักเรียนทุกคนได9รับทราบนโยบายการบริหารงานของโรงเรียนในภาพรวม 

2.2 เพ่ือให9นักเรียนและครู  มีความสัมพันธkท่ีดีตWอกัน 

2.3 เพ่ือให9นักเรียนเข9ารWวมกิจกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงคk 

2.4 เพ่ือให9นักเรียนเตรียมความพร9อมตลอดเวลาในการอยูWกับเพ่ือนๆและเพ่ือนใหมW 
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3. เป]าหมาย  

3.1 ดUานปริมาณ 

นักเรียนจำนวน  265  คน เข9าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนท่ีกำหนดไว9  

เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของตัวนักเรียน 

3.2 ดUานคุณภาพ 

3.1.1 นักเรียนทุกคนรับทราบกติกาการบริหารงานของโรงเรียน 

3.1.2 นักเรียนและครูมีสัมพันธภาพท่ีดีตWอกัน 

 

4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูUรับผิดชอบ 

ประชุมช้ีแจง วางแผน กำหนดผู9รับผิดชอบ เมษายน 2565 ฝãายปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

จัดทำโครงการเสนอโครงการ เมษายน 2565 ฝãายปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

เตรียมดำเนินงาน พฤษภาคม 2565 ฝãายปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

นิเทศติดตาม ตลอดป1การศึกษา  ฝãายปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม มีนาคม 2566 ฝãายปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

สรุปรายงานผลปฏิบัติโครงการ มีนาคม 2566 ฝãายปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ประเมินโครงการ ชWวงส้ินภาคเรียน ฝãายปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน - 

2. ใช9สอย  

3. วัสดุ 2,000 

รวม 2,000 

 

6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66– 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

2,000        
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7. การติดตามและประเมินผล 

                         ตัวช้ีวัดความสำเร็จ      วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 

1.นักเรียนปฏิบัติตามกฎกติกาของโรงเรียนเพ่ือ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของนักเรียน 

1 สังเกตพฤติกรรม 

2 สอบถาม 

3 บันทึกการหักคะแนน 

1 แบบสังเกตพฤติกรรม 

2 แบบสอบถาม 

3 แบบบันทึกการหัก

คะแนน 

 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

8.1. นักเรียนมีความเข9าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียนของโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม และรWวม

กิจกรรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามท่ีโรงเรียนกำหนด เพ่ือคุณลักษณะอันพึงประสงคkท่ีจะทำ

ให9นักเรียนมีศักยภาพในการเรียนดีข้ึนเปwนลำดับ  และจะชWวยพัฒนาการเรียนการสอนให9ดีย่ิงข้ึน 

8.2. ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีสัมพันธภาพท่ีดีกับนักเรียน  จะสWงผลถึงการเรียนรู9ท่ีดี 

 

(ลงช่ือ)                   ผู9เสนอโครงการ 

                        ( นายวัชรพล  ฉุยฉาย ) 

 

(ลงช่ือ)                   ผู9เห็นชอบโครงการ 

                      (นายชยาพล  แปtนจันทรk) 

               หัวหน9ากลุWมงานบริหารงานท่ัวไป 

 

       (ลงช่ือ)             ผู9รับโครงการ 

                        (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

           หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

 

(ลงช่ือ)             ผู9อนุมัติโครงการ 

                        (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

           รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

       (ลงช่ือ)             ผู9อนุมัติโครงการ 

                           (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                     ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   ปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน 

กลุ%มงาน  บริหารท่ัวไป 

สนองกลยุทธNของโรงเรียน          ข9อท่ี 1 พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตWอ

สังคมและส่ิงแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและ

เทคโนโลยี 

ข9อท่ี 3 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเน9นความรWวมมือ

กับทุกภาคสWวน เพ่ือสWงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธN  สพฐ.  ยุทธศาสตรkท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู9เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู9เรียน (1.2) 

กลุ%มท่ีรับผิดชอบ   งานบริหารท่ัวไป 

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นายวัชรพล ฉุยฉาย 

ลักษณะโครงการ  ตWอเน่ือง 

ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดป1การศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

การขาดระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และความขยันหมั่นเพียรในตัวบุคคลปmจจุบันเปwนปmญหา

ของส ังคม หลาย ๆ ด 9านระบบการศ ึกษาได 9พยายามเสร ิมสร 9าง ปล ูกฝ mงความมีระเบ ียบว ินัย  

ความรับผิดชอบ และความขยันหมั่นเพียร ของนักเรียนให9เปwนคนดีของสังคมในอนาคต จึงได9ตรวจสอบ

พฤติกรรมนักเร ียนพบวWาม ีน ักเร ียนบางสWวนยังม ีพฤติกรรม ไมWพ ึงประสงคkด 9านระเบียบ ว ินัย  

ความรับผิดชอบ และความขยันหม่ันเพียร มีการปฏิบัติตนไมWเปwนตามระเบียบท่ีกำหนดไว9  

งานกิจการนักเรียน  ฝãายบริหารทั ่วไป  มีหน9าที ่ในการสWงเสริม พัฒนา ควบคุม และแก9ไข  

ความประพฤติของนักเรียนให9อยู Wในระเบียบวินัย กWอให9เกิดความสงบเรียบร9อยในการอยู Wร Wวมกัน  

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนให9บรรลุเปtาหมายของหลักสูตร  อยWางมีประสิทธิภาพและทำให9

เกิดประโยชนk   

 

2. วัตถุประสงคN 

2.1 ทำให9เกิดความสงบเรียบร9อยในโรงเรียน 

2.2 นักเรียนท่ีมีปmญหาด9านตWาง ๆ ได9รับความชWวยเหลือ และแก9ไขพฤติกรรมให9สามารถอยูW 

รWวมกับผู9อ่ืนได9เปwนอยWางดี  

2.3 นักเรียนในโรงเรียนรู9จักควบคุมตนเองให9อยูWรWวมกันอยWางสงบสุข รู9จักการให9และการรับ 

มีสWวนรWวมในกิจกรรมตWาง ๆ ของโรงเรียน เปwนผู9นำและผู9ตามท่ีดี เข9าใจและยอมรับกฎเกณฑk 

ระเบียบข9อบังคับ 
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3. เป]าหมาย 

3.1 ดUานปริมาณ   

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมทุกคนมีสWวนรWวมในการดำเนินกิจกรรมของ

โรงเรียนเกินร9อยละ  80      

3.1.2 นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมทุกคนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเหมาะสมเกิน  

ร9อยละ  80 

3.2 ดUานคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให9เปwนพฤติกรรม 

อันพึงประสงคk 

3.2.2 โรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม มีการสWงเสริมพฤติกรรมท่ีพึงประสงคkให9พัฒนาย่ิงข้ึน 

   

4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูUรับผิดชอบ 

ประชุมช้ีแจง วางแผน กำหนดผู9รับผิดชอบ เมษายน 2565 ฝãายปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

จัดทำโครงการเสนอโครงการ เมษายน 2565 ฝãายปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

เตรียมดำเนินงาน พฤษภาคม 2565 ฝãายปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

นิเทศติดตาม ตลอดป1การศึกษา  ฝãายปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม มีนาคม 2566 ฝãายปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

สรุปรายงานผลปฏิบัติโครงการ มีนาคม 2566 ฝãายปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ประเมินโครงการ ชWวงส้ินภาคเรียน ฝãายปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ   

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน - 

2. ใช9สอย - 

3. วัสดุ 1,000 

รวม 1,000 
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6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66– 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

  5,000    5,000  

 

7. ติดตามและประเมินผล  

 

8. ผลคาดว%าท่ีจะไดUรับ 

งานกิจการนักเรียน ฝãายบริหารท่ัวไป เปwนงานท่ีต9องปฏิบัติตWอนักเรียนทุกคนท้ังเปwนรายบุคคลและ

เปwนหมูWคณะ โดย 

8.1   ปtองกันไมWให9นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีไมWพึงประสงคk 

   8.2   แก9ไขพฤติกรรมท่ีไมWเหมาะสมของนักเรียน 

        8.3   สWงเสริมพฤติกรรมท่ีพึงประสงคkให9พัฒนาย่ิงข้ึน 

 

(ลงช่ือ)                   ผู9เสนอโครงการ 

                         (นายวัชรพล  ฉุยฉาย) 

 

 (ลงช่ือ)                   ผู9เห็นชอบโครงการ 

                          (นายชยาพล  แปtนจันทรk) 

                              หัวหน9ากลุWมงานบริหารงานท่ัวไป 

 

 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

ด"านปริมาณ 
   เพ่ือให9นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีไมWพึงประสงคk มีพฤติกรรมท่ี

พัฒนาไปในทางท่ีดีย่ิงข้ึน 

ด"านคุณภาพ 
    นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพัฒนาไปในทางท่ีดีย่ิงข้ึน 

 

สังเกต 

 

 

สังเกต 

 

ติดตามงาน 

 

 

ติดตามงาน 
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      (ลงช่ือ)             ผู9รับโครงการ 

                        (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

           หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

 

(ลงช่ือ)             ผู9อนุมัติโครงการ 

                        (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

           รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

      (ลงช่ือ)                      ผู9อนุมัติโครงการ 

                           (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                     ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   โครงการระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียน 

กลุ%มงาน   บริหารงานท่ัวไป 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที ่ 1  พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตWอ

สังคมและสิ ่งแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและ

เทคโนโลยี 

นโยบายสพฐ.  ด9านโอกาส 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน9นผู9เรียนเปwนสำคัญ 

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง  

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นางสาวบุญมา ไทยร่ี, นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย9ม 

ระยะเวลาในการดำเนินการ    ตลอดป1การศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนานักเรียนให9เน9นบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังด9านรWางกายจิตใจสติปmญญาความสามารถ 

มีคุณธรรมจริยธรรมและมีวิถีชีวิตที่เน9นสุขภาพที่สังคมมุWงหวังโดยผWานกระบวนการทางการศึกษาน้ัน

นอกจากจะดำเนินการด9วยการสWงเสริมสนับสนุนนักเรียนแล9วการปtองกันและชWวยเหลือแก9ไขปmญหาตWาง ๆ 

ซึ่งเกิดขึ้นกับนักเรียนก็เปwนสิ่งที่สำคัญประการหนึ่งของการพัฒนาเนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

อยWางมากทั้งด9านการสื่อสารเทคโนโลยีตWางๆซึ่งนอกจากจะสWงผลกระทบตWอผู9คนในเชิงบวกแล9วในเชิงลบก็มี

ปรากฏเชWนกันเปwนต9นวWาปmญหาเศรษฐกิจปmญหาการระบาดของยาเสพติดปmญหาการแขWงขันในรูปแบบ 

ตWาง ๆ ปmญหาครอบครัวซึ่งกWอให9เกิดความทุกขkความวิตกกังวลความเครียดมีการปรับตัวที่ไมWเหมาะสมหรือ

อื่น ๆ ที่เปwนผลเสียตWอสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคนที่เกี่ยวข9องตามความสำเร็จที่เกิดจากการ

พัฒนานักเรียนให9เปwนไปตามความมุWงหวังนั้นจึงต9องอาศัยความรWวมมือจากผู9เกี่ยวข9องทุกฝãายโดยเฉพาะ

บุคลากรครูทุกคนในโรงเรียนซึ่งมีครูท่ีปรึกษาเน9นหลักในการดำเนินการตWางๆเพื่อการดูแลชWวยเหลือ

นักเรียนอยWางใกล9ชิดด9วยความรักและสามารถที่มีตWอศิษยkและภาคภูมิใจในบทบาทที่มีสอนสำคัญตWอ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให9เติบโตงอกงามเน9นบุคคลที่มีคุณคWาของสังคมตWอไปบทบาทของครูท่ี

กลWาวมานั้นคงมิใชWเรื่องใหมWเพราะมีการปฏิบัติกันอยWางสม่ำเสมอและได9ดำเนินการมานานแล9วนับตั้งแตW

อดีตจนได9รับการยกยWองเปwนปูชนียบุคคลแดWเพื ่อให9ทันตWอความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยโดยเฉพาะ 

การทำงานอยWางมีระบบเครื่องมือตWางๆเพื่อการดูแลนักเรียนแล9วความสำเร็จ  ดังนั้นทางโรงเรียนจึง

จำเปwนต9องมีกฎระเบียบ  วินัย  ของโรงเรียน  เพื่อนำมาใช9กับนักเรียนให9มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดี  

และมีความเข9าใจในกติกาที่โรงเรียนกำหนด  คุณลักษณะอันพึงประสงคkที่ทุกคนต9องปฏิบัติเหมือนกัน   

เพ่ือความเปwนระเบียบเรียบร9อย และดำเนินชีวิตอยูWรWวมกันอยWางมีความสุขตWอไป 
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2. วัตถุประสงคN 

 2.1 เพ่ือให9นักเรียนเข9ารWวมกิจกรรมลักษณะอันพึงประสงคk 

 2.2 เพ่ือให9นักเรียนทุกคนได9รับทราบนโยบายการบริหารงานของโรงเรียนในภาพรวม 

            2.3 เพ่ือให9สถานศึกษามีระบบการดูแลชWวยเหลือนักเรียน 

   2.3.1 เพ่ือให9สถานศึกษามีการดำเนินงานระบบการดูแลชWวยเหลือนักเรียนอยWางเปwน 

   ระบบดังน้ี 

   1) ด9านการรู9จักนักเรียนเปwนรายบุคคล  

                2) ด9านการคัดกรองนักเรียน 

   3) ด9านการสWงเสริมนักเรียน 

   4) ด9านการปtองกันและแก9ไขปmญหา 

   5) ด9านการสWงตWอนักเรียน 

              2.3.2 เพ่ือให9เกิดการมีสWวนรWวมตWอการดำเนินงานระบบการดูแลชWวยเหลือนักเรียน 

 

3. เป]าหมาย  

 3.1 ดUานปริมาณ 

   3.1.1 สถานศึกษามีระบบการดูแลชWวยเหลือนักเรียน 

   3.1.2 นักเรียนได9รับการการดูแลตามระบบการดูแลชWวยเหลือนักเรียน 

   3.1.3  การมีสWวนรWวมดำเนินงานระบบการดูแลชWวยเหลือนักเรียนจากทุกภาคสWวน 

 3.2 ดUานเชิงคุณภาพ 

   3.2.1 สถานศึกษามีคุณภาพของระบบการดูแลชWวยเหลือนักเรียนตามมาตรฐาน 

 

4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูUรับผิดชอบ 

ประชุมช้ีแจง วางแผน กำหนดผู9รับผิดชอบ ตลอดป1การศึกษา นางสาวบุญมา ไทยร่ี 
นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย9ม จัดทำโครงการเสนอโครงการ ตลอดป1การศึกษา 

เตรียมดำเนินงาน ตลอดป1การศึกษา 

นิเทศติดตาม ตลอดป1การศึกษา 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ตลอดป1การศึกษา 

สรุปรายงานผลปฏิบัติโครงการ ตลอดป1การศึกษา 

ประเมินโครงการ ชWวงส้ินภาคเรียน 
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5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน - 

2. ใช9สอย - 

3. วัสดุ 1,000 

รวม 1,000 

 

6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66– 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

      1,000  

 

7.  การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ด"านปริมาณ 
1.นักเรียนได9รับการดูแลตามระบบการดูแลชWวยเหลือนักเรียน 

 2.สถานศึกษามีการดำเนินงานระบบการดูแลชWวยเหลือนักเรียน

อยWางเปwนระบบ 

3.นักเรียนปรับเปล่ียนพฤติกรรมในทางท่ีดีข้ึน 

การสังเกต 

 

การสังเกต 

 

ด"านคุณภาพ 
สถานศึกษามีระบบระบบดูแล  

ทำให9นักเรียนมีทักษะชีวิตท่ีดีข้ึน 

นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีดีและอยูW 

รWวมกันรWอยWางมีความสุข 

รายงานผลการสรุป

การดำเนินโครงการ 

แบบสรุปประเมิน

โครงการ 

 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

สถานศึกษามีระบบระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนท่ีดำเนินงานได9อยWางมีประสิทธิภาพตลอดท้ังแนว 

ทางในการพัฒนาและบุคลากรผู9เกี่ยวข9องตระหนักถึงความสำคัญของการจัดระบบการดูแลชWวยเหลือ

นักเรียน ทำให9นักเรียนมีทักษะชีวิตท่ีดี มีพฤติกรรมท่ีดีและอยูWรWวมกันอยWางมีความสุข  
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            (ลงช่ือ)            ผู9เสนอโครงการ 

                            (นางสาวบุญมา  ไทยร่ี) 

 

(ลงช่ือ)            ผู9เสนอโครงการ 

                              (นางสาวมยุรฉัตร  ขวัญแย9ม) 

 

  (ลงช่ือ)            ผู9เห็นชอบโครงการ 

                               (นายชยาพล  แปtนจันทรk) 

                    หัวหน9ากลุWมงานบริหารงานท่ัวไป 

 

        (ลงช่ือ)            ผู9รับโครงการ 

                             (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

                 หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

 

     (ลงช่ือ)            ผู9อนุมัติโครงการ 

                             (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

             รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

       (ลงช่ือ)             ผู9อนุมัติโครงการ 

                                (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

  ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   พัฒนาเขตพ้ืนท่ีบริการ 

กลุ%มงาน   บริหารงานท่ัวไป 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที ่ 1 พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตWอ

สังคมและสิ ่งแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและ

เทคโนโลยี 

นโยบายสพฐ.  ด9านความปลอดภัย ด9านคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู9เรียน (1.2) 

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง  

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นางสาวศุภร ทาตWอย 

    นางสาวชมพูนุช เรือนเครือ 

ระยะเวลาในการดำเนินการ    1 พ.ค.65 – 31 มี.ค.66 

1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนเปwนสถานท่ีที่ใช9ในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมตWาง ๆ ในการใช9สถานที่รWวมกัน

นักเรียนจำเปwนต9องชWวยกันรู9จักการประหยัด ตระหนักถึงการรักษาสาธารณะสมบัติสWวนรวม และการมีจิต

สาธารณะ ในด9านตWาง ๆ เชWนการใช9สาธารณูปโภค อาคารเรียน อาคารประกอบฯ เพื่อให9เกิดประโยชนk

สูงสุดและคุ9มคWา รวมถึงการมีพฤติกรรมด9านการรักษาสภาพแวดล9อมปลอดจากมลพิษ  เพ่ือตอบสนอง

กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะและลดสภาวะโลกร9อนในโรงเรียนและชุมชน โครงการพัฒนาสภาพแวดล9อมใน

โรงเรียนจึงเปwนโครงการที่สWงเสริมนักเรียนให9มีทักษะ และคุณลักษณะดังกลWาวเพื่อนำไปใช9ได9จริงในโอกาส

ตWอไป 

 

2. วัตถุประสงคN 

2.1 เพ่ือให9ตระหนักถึงการรักษาสาธารณะสมบัติสWวนรวม กิจกรรมตWาง ๆ อยWางตWอเน่ืองและคุ9มคWา 

2.2 เพ่ือสร9างนิสัยให9นักเรียนรู9จักบำเพ็ญประโยชนkและจิตอาสา 

 

3. เป]าหมาย  

3.1 ดUานปริมาณ  

นักเรียนจำนวนร9อยละ 80 ตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล9อมในโรงเรียนและชุมชน 

3.2 ดUานคุณภาพ  

      มีการจัดการ การตรวจสภาพ ดูแล รักษาสภาพแวดล9อมในโรงเรียนอยWางตWอเน่ือง 
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4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูUรับผิดชอบ 

ประชุมช้ีแจง วางแผน กำหนดผู9รับผิดชอบ พ.ค.65 นางสาวศุภร ทาตWอย 

นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ 

จัดทำโครงการเสนอโครงการ พ.ค.65 นางสาวศุภร ทาตWอย 

นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ 

เตรียมดำเนินงาน 
พ.ค.65 - มี.ค.66 

นางสาวศุภร ทาตWอย 

นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ 

นิเทศติดตาม มี.ค.66 นางสาวศุภร ทาตWอย 

นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม มี.ค.66 นางสาวศุภร ทาตWอย 

นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ 

สรุปรายงานผลปฏิบัติโครงการ มี.ค.66 นางสาวศุภร ทาตWอย 

นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ 

ประเมินโครงการ มี.ค.66 นางสาวศุภร ทาตWอย 

นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ 

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน - 

2. ใช9สอย - 

3. วัสดุ 17,650 

รวม 17,650 

 

6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค.65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค.66 – 31 มี.ค.66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

8,825 - - - 8,825 - - - 
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7.  การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ดUานปริมาณ 

    นักเรียนจำนวนร9อยละ 80 ตระหนักถึงการรักษา

สภาพแวดล9อมในโรงเรียนและชุมชน 

 

สังเกต 

 

        แบบสังเกต 

ดUานคุณภาพ 

    มีการจัดการ การตรวจสภาพ ดูแล รักษา

สภาพแวดล9อมในโรงเรียนอยWางตWอเน่ือง 

 

ประเมินผล 

 

แบบประเมินผล 

 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

8.1 โรงเรียนมีสภาพแวดล9อมท่ีสวยงาม นWาอยูWเอ้ือตWอการเรียนรู9 สะอาดและปลอดภัย 

 8.2 นักเรียนรู9จักเสียสละ และอุทิศตนเพ่ือสWวนรวม 

 

       (ลงช่ือ)                   ผู9เสนอโครงการ 

                             (นางสาวศุภร ทาตWอย) 

 

  (ลงช่ือ)                   ผู9เสนอโครงการ 

                          (นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ) 

 

 (ลงช่ือ)                   ผู9เห็นชอบโครงการ 

                             (นายชยาพล  แปtนจันทรk) 

                  หัวหน9ากลุWมงานบริหารงานท่ัวไป 

 

       (ลงช่ือ)             ผู9รับโครงการ 

                        (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

           หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

 

(ลงช่ือ)             ผู9อนุมัติโครงการ 

                        (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

           รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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       (ลงช่ือ)             ผู9อนุมัติโครงการ 

                           (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                     ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   สานสัมพันธk 

กลุ%มงาน   บริหารงานท่ัวไป 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที ่ 1 พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตWอ

สังคมและสิ ่งแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและ

เทคโนโลยี 

นโยบายสพฐ.  ด9านคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู9เรียน (1.2)    

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง     

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นายกรกช อ่ำทิม  

ระยะเวลาในการดำเนินการ    ป1การศึกษา 2565  

1. หลักการและเหตุผล 

  ในการดำเนินงานตามโครงการของโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมที ่ผWานมาจำเปwนต9องมีการ

ประชาสัมพันธkข9อมูลของโรงเรียนให9ชุมชนตWาง ๆ ทราบโดยการประชาสัมพันธkความก9าวหน9าและกิจกรรม

ตWาง ๆของโรงเรียนซึ่งอาจจะมีการพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมสูWชุมชนและองคkกร  ในการจัดกิจกรรม

สWงเสริมความสัมพันธkและความรWวมมือกับชุมชนกับผู9ปกครองและประชาชนทั่วไป จึงต9องพัฒนาและ

ดำเนินการจัดกิจกรรมสWงเสริมความสัมพันธkและความรWวมมือกับชุมชนอยWางตWอเน่ือง 

 เพื่อให9โรงเรียน ชุมชน และองคkกรภายนอกได9มีความสัมพันธkรWวมกัน  ดังคำขวัญของโรงเรียน  

“เรียนเดWน เลWนกีฬาดี มีวินัย รับใช9สังคม” 

 

2. วัตถุประสงคN 

2.1 เพ่ือประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

   2.2 เพ่ือประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝãาย 

    2.3 เพ่ือสนับสนุนให9การชWวยเหลือหนWวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

    2.4 เพ่ือสWงเสริมความสัมพันธkระหวWางสถานศึกษากับหนWวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

    2.5 เพ่ือสWงเสริมความสัมพันธkอันดีงามระหวWางโรงเรียน วัดและชุมชน 

    2.6 เพ่ือสWงเสริมให9ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีศีลธรรมและความรู9 ความสามารถตWอ 

งานท่ีรับผิดชอบอยWางมีประสิทธิภาพ 

 

3.  เป]าหมาย  

 3.1 ดUานปริมาณ  

นักเรียนร9อยละ  100   มีความรักสมัครสมานสามัคคีกันในหมูWคณะ 
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3.2 ดUานคุณภาพ 

           3.2.1 สถานศึกษามีความสัมพันธkท่ีดีกับหนWวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน อยูWในระดับดี 

            3.2.2 สถานศึกษาให9การชWวยเหลือท้ังหนWวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

 

4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

ท่ี รายการ /กิจกรรมสำคัญ  

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
ช่ือผูUรับผิดชอบ คWาตอบแทน คWาใช9

สอย 

คWาวัสดุ รวม 

1. ดำเนินกิจกรรมสานสัมพันธk

(ชWวงบWายวันไหว9ครู) 

- - 3,000 3,000 มิ.ย.65 

 

นายกรกช  อ่ำทิม 

และคณะครูกลุWม

สาระเรียนรู9 

ศิลปะ 

รวม - - 3,000 3,000   

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน - 

2. ใช9สอย - 

3. วัสดุ 3,000 

รวม 3,000 

 

6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66– 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

3,000        
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7.  การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

ดUานปริมาณ 

1.นักเรียนร9อยละ  100   มีความรักสมัคร

สมานสามัคคีกันในหมูWคณะ 

     แบบสอบถามความ

พึงพอใจ 

แบบประเมินความพึง

พอใจ 

 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

8.1 การประชุมคณะกรรมการบริการโรงเรียนรWวมกับประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝãายได9นำ

ข9อเสนอแนะและข9อคิดเห็นตWาง ๆ มาพัฒนาการบริหารจัดการให9มีประสิทธ์ิภาพมากย่ิงข้ึน 

8.2 ผู9เรียนเห็นความสำคัญในกิจกรรมทางศาสนาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือได9

อยWางเหมาะสม 

     8.3 ผู9ปกครองมีความสัมพันธkท่ีดีกับหนWวยงานท้ังภาครัฐ ระหวWางวัด ชุมชน และโรงเรียน 

     8.4 ผู9เรียนมีความรู9ความเข9าใจเก่ียวกับข้ันตอน พิธีการทางพระพุทธศาสนา 

       

           (ลงช่ือ)                   ผู9เสนอโครงการ 

                             (นายกรกช อ่ำทิม) 

 

 (ลงช่ือ)             ผู9เห็นชอบโครงการ 
                  (นายชยาพล  แปtนจันทรk) 

         หัวหน9ากลุWมงานบริหารงานท่ัวไป 
 

       (ลงช่ือ)             ผู9รับโครงการ 

                        (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

           หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

 

    (ลงช่ือ)             ผู9อนุมัติโครงการ 

                        (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

        รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

       (ลงช่ือ)             ผู9อนุมัติโครงการ 

                           (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                    ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ           ปรับปรุงซWอมแซมอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล9อม  

กลุ%มงาน  บริหารท่ัวไป 

สนองกลยุทธNของโรงเรียน          ข9อท่ี 1 พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สWงเสริมทักษะอาชีพ ทักษะ 

วิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตWอ

สังคมและสิ ่งแวดล9อม โดยอาศัยระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียนและ

เทคโนโลยี 

ข9อที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเน9นความรWวมมือ

กับทุกภาคสWวน เพ่ือสWงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธN  สพฐ.  ยุทธศาสตรkท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู9เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู9บริหาร 

สถานศึกษา 

กลุ%มท่ีรับผิดชอบ            งานบริหารท่ัวไป 

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นายวัชรพล ฉุยฉาย 

ลักษณะโครงการ  ตWอเน่ือง 

ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดป1การศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

สภาพปmจจุบันของโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมมีพื้นที่บริเวณใช9สอยมานานมากพอสมควร ทำให9

อาคารสถานที่ภายในโรงเรียนชำรุดทรุดโทรม อีกทั้งมีการกWอสร9างที่ไมWได9มาตรฐานเหมาะสม เปwนเหตุให9

อาคารเรียน อาคารประกอบ ถนนภายใน พื้นผิวไมWเรียบ ระบบระบายน้ำ เกิดการเสื่อมสภาพตามอายุ 

การใช9งานที่ยาวนาน ไมWเหมาะสมกับการดำเนินการ เพื่อเปwนการรองรับสิ่งอำนวยความสะดวกตWาง ๆ เชWน 

การสัญจรของนักเรียน ผู9ปกครองบนพื้นผิวถนนทางเดินภายในโรงเรียน เปwนต9น  ตลอดถึงการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ซึ่งสWงผลกระทบไปยังผู9เรียนและบุคลากรของโรงเรียน ดังนั้นการสร9างสภาพแวดล9อม

และบรรยากาศที่ดีภายในสถาบัน ถือเปwนหัวใจสำคัญของการศึกษาอยWางหนึ่ง  งานอาคารสถานที่จึงได9จัด

โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที ่ภายในโรงเรียนเพื ่อดูแลอาคารสถานที ่และสภาพแวดล9อม  

การรักษาสาธารณะสมบัติสWวนรวม ในด9านสาธารณูปโภค ระบบไฟฟtา อาคารเรียน อาคารประกอบให9เกิด

ประโยชนkสูงสุดและคุ9มคWา เพ่ือพัฒนาอยWางตWอเน่ืองท่ีมีคุณภาพได9มาตรฐานตWอไป 

 

2. วัตถุประสงคN  

2.1. ผลผลิต  (Outputs) 

   2.1.1 เพ่ือปรับสภาพภูมิทัศนkในโรงเรียนให9เกิดความสวยงาม เอ้ือตWอการเรียนรู9 

   2.1.2 เพ่ือดูแลรักษาปรับปรุงสภาพภูมิทัศนkภายในโรงเรียน 
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        2.1.3  เพ่ือให9ระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟtา อาคารเรียน อาคารประกอบในโรงเรียนมี 

   สภาพท่ีเอ้ือตWอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมตWาง ๆ ให9มีประสิทธิภาพ 

   อยWางตWอเน่ืองและคุ9มคWา 

   2.1.4  เพ่ือดูแลความสะอาดความปลอดภัยด9านสุขาภิบาลส่ิงแวดล9อม 

2.2  ผลลัพธN  (Outcomes) 

   2.2.1  โรงเรียนมีส่ิงอำนวยความสะดวกพอเพียง อยูWในสภาพใช9การได9 สภาพแวดล9อม 

   รWมร่ืน และมีแหลWงเรียนรู9สำหรับผู9เรียน 

   2.2.2 รู9จักประหยัดในด9านการใช9สาธารณูปโภค ระบบไฟฟtา อาคารเรียน อาคารประกอบ 

   ตWาง ๆ อยWางตWอเน่ืองและคุ9มคWา 

 

3. เป]าหมาย  

3.1 ดUานปริมาณ 

3.1.1 ร9อยละ 100 อาคารสถานท่ีและสถานท่ีในโรงเรียนได9ให9การบริการแกWนักเรียนและ

บุคลากรในโรงเรียนได9อยWางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3.2 ดUานเชิงคุณภาพ 

3.2.1 โรงเรียนมีสภาพแวดล9อมท่ีสวยงาม นWาอยูWเอ้ือตWอการเรียนรู9 สะอาดและปลอดภัย 

 

4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูUรับผิดชอบ 

ประชุมช้ีแจง วางแผน กำหนดผู9รับผิดชอบ เมษายน 2565 นายวัชรพล ฉุยฉาย 

จัดทำโครงการเสนอโครงการ เมษายน 2565 นายวัชรพล ฉุยฉาย 

เตรียมดำเนินงาน พฤษภาคม 2565 นายวัชรพล ฉุยฉาย 

นิเทศติดตาม ตลอดป1การศึกษา  นายวัชรพล ฉุยฉาย 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม มีนาคม 2566 นายวัชรพล ฉุยฉาย 

สรุปรายงานผลปฏิบัติโครงการ มีนาคม 2566 นายวัชรพล ฉุยฉาย 

ประเมินโครงการ ชWวงส้ินภาคเรียน นายวัชรพล ฉุยฉาย 
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5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน - 

2. ใช9สอย 90,575 

3. วัสดุ - 

รวม 90,575 

 

6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66– 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

20,000  20,000  20,000  30,575  

 

7.  การติดตามและประเมินผล   

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 

ด"านปริมาณ 
 - เพ่ือปรับสภาพภูมิทัศนkในโรงเรียนให9เกิดความ

สวยงาม เอ้ือตWอการเรียนรู9 

 - เพ่ือดูแลรักษาปรับปรุงสภาพภูมิทัศนkภายในโรงเรียน 

 - เพ่ือให9ระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟtา อาคารเรียน 

อาคารประกอบในโรงเรียนมีสภาพท่ีเอ้ือตWอการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมตWาง ๆ ให9มี

ประสิทธิภาพอยWางตWอเน่ืองและคุ9มคWา 

  - เพ่ือดูแลความสะอาดความปลอดภัยด9านสุขาภิบาล

ส่ิงแวดล9อม 

ประเมินการทำงาน 

 

 

 

การสอบถาม 

 

แบบประเมินการทำงาน 

 

 

 

 แบบสอบถาม 

 

ด"านคุณภาพ 
 - โรงเรียนมีส่ิงอำนวยความสะดวกพอเพียง อยูWในสภาพ

ใช9การได9สภาพแวดล9อมรWมร่ืน และมีแหลWงเรียนรู9สำหรับ

ผู9เรียน 

 

การสอบถาม 

 

 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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 - รู9จักประหยัดในด9านการใช9สาธารณูปโภค ระบบไฟฟtา 

อาคารเรียน อาคารประกอบตWาง ๆ อยWางตWอเน่ืองและ

คุ9มคWา 

 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

8.1 โรงเรียนมีสภาพแวดล9อมท่ีสวยงาม นWาอยูWเอ้ือตWอการเรียนรู9 สะอาดและปลอดภัย 

8.2 โรงเรียนมีส่ิงอำนวยความสะดวกพอเพียง อยูWในสภาพใช9การได9 สภาพแวดล9อมรWมร่ืน และมี

แหลWงเรียนรู9สำหรับผู9เรียน 

 

 (ลงช่ือ)                   ผู9เสนอโครงการ 

                         (นายวัชรพล  ฉุยฉาย) 

 

 (ลงช่ือ)                   ผู9เห็นชอบโครงการ 

                            (นายชยาพล  แปtนจันทรk) 

                   หัวหน9ากลุWมงานบริหารงานท่ัวไป 

 

       (ลงช่ือ)             ผู9รับโครงการ 

                        (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

           หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

 

 (ลงช่ือ)             ผู9อนุมัติโครงการ 

                        (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

           รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

       (ลงช่ือ)             ผู9อนุมัติโครงการ 

                           (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                     ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   โครงการซWอมบำรุงรถโรงเรียน  

กลุ%มงาน   บริหารงานท่ัวไป 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเน9นความรWวมมือ

กับทุกภาคสWวน เพ่ือสWงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

นโยบายสพฐ.  ด9านความปลอดภัย/ด9านโอกาส/ ด9านประสิทธิภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู9บริหาร 

สถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ   โครงการตWอเน่ือง 

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นายชยาพล แปtนจันทรk 

ระยะเวลาในการดำเนินการ    ป1การศึกษา 2565  

1. หลักการและเหตุผล 

  งานยานพาหนะโรงเรียน ฝãายบริหารทั่วไป ได9กำหนดแผนการใช9ยานพาหนะด9านงบประมาณ 

การใช9ยานพาหนะตามแผนงานเปwนงานให9การบริหารอำนวยความสะดวกให9กับนักเรียน ข9าราชการครูและ

บุคลากรในโรงเรียน โดย มีการตรวจสอบประสิทธิภาพความพร9อมและผลการให9บริการในการใช9

ยานพาหนะ พร9อมทั้งนำข9อบกพรWองตWางๆมาปรับปรุงแก9ไข เพื่อให9เปwนไปด9วยความเรียบร9อยและเกิด

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยWางยิ่ง การใช9พลังงานเชื้อเพลิง ความปลอดภัยของยานพาหนะ การซWอมบำรุง

เพื่อรองรับความต9องการ จึงจัดให9มีกิจกรรมตามโครงการซWอมบำรุงยานพาหนะโรงเรียน โดยน9อมนำหลัก

ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ9าอยูWหัวภูมิพลอดุลยเดช มาเปwนแนวทางใน 

การดำเนินงาน 

 

2. วัตถุประสงคN 

2.1 เพ่ือให9มีการดำเนินการจัดหาเช้ือเพลิงและซWอมบำรุงพาหนะโรงเรียนท่ีชำรุดเสียหาย 

2.2 เพ่ือให9ผู9บริหารมีการบริหารงานยานพาหนะท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.3 เพ่ือให9นักเรียน ผู9ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 

 

3. เป]าหมาย  

 3.1 ดUานปริมาณ 

รถโรงเรียนสามารถใช9งานได9ดีมีความปลอดภัย 95%  

   3.2 ดUานคุณภาพ 

3.2.1 โรงเรียนมีเช้ือเพลิงและยานพาหนะท่ีสามารถใช9งานได9อยูWในระดับดีเย่ียม 

3.2.2 โรงเรียนมีการบริหารจัดการยานพาหนะได9อยWางมีประสิทธิภาพ อยูWในระดับดีเย่ียม 
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4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

ท่ี รายการ /กิจกรรมสำคัญ  
งบประมาณ ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
ชื่อผู:รับผิดชอบ 

คWาตอบแทน คWาใช9สอย คWาวัสดุ รวม 

1 

 

2 

 

3 

คWาน้ำมันรถดีเซล 

 

คWาเปล่ียนน้ำมันเคร่ือง 

(2คร้ัง) 

 

ซWอมบำรุง 

- 20,000 

 

5,000 

 

15,000 

- 20,000 

 

5,000 

 

15,000 

 

มิ.ย. 65 - มี.ค.66 

 

นายชยาพล  แปtนจันทรk 
 
 
 
 
 

รวม  40,000  40,000   

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1.ตอบแทน - 

2.ใช9สอย 40,000 

3.วัสดุ - 

รวม 40,000 

 

6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66– 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

10,000  10,000  10,000  10,000  
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7.  การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ด"านปริมาณ 
รถโรงเรียนสามารถใช9งานได9ดีมีความปลอดภัย 95%  

 

สังเกตการใช9งาน 

แบบบันทึกการใช9งาน 

รถโรงเรียน 

ด"านคุณภาพ 
3.2.1 โรงเรียนมีเช้ือเพลิงและยานพาหนะท่ีสามารถ

ใช9งานได9อยูWในระดับดีเย่ียม 

3.2.2 โรงเรียนมีการบริหารจัดการยานพาหนะได9

อยWางมีประสิทธิภาพ อยูWในระดับดีเย่ียม 

 

     แบบสอบถามความ

พึงพอใจ 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

  8.1 โรงเรียนมีเช้ือเพลิงสำหรับยานพาหนะท่ีเพียงพอและสามารถใช9งานได9ดี 

  8.2 ฝãายบริหารท่ัวไปมีการบริหารจัดการยานพาหนะได9อยWางมีประสิทธิภาพ 

  8.3 นักเรียน ผู9ปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษาตามเกณฑkท่ี 

กำหนด 

       

            (ลงช่ือ)                   ผู9เสนอโครงการ 

                           (นายชยาพล แปtนจันทรk) 

 

            (ลงช่ือ)             ผู9เห็นชอบโครงการ 

                     (นายชยาพล  แปtนจันทรk) 

             หัวหน9ากลุWมงานบริหารงานท่ัวไป 

 

       (ลงช่ือ)     ผู9รับโครงการ 

                         (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

             หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

 

(ลงช่ือ)     ผู9อนุมัติโครงการ 

                        (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

           รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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       (ลงช่ือ)     ผู9อนุมัติโครงการ 

                            (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                       ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               แผนปฏิบัติการประจำป1การศึกษา  2565 หน9า   

           

265 

โครงการ   จัดหาวัสดุอุปกรณkเพ่ือใช9ในกลุWมงานบริหารท่ัวไป 

กลุ%มงาน   บริหารงานท่ัวไป 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเน9นความรWวมมือ

กับทุกภาคสWวน เพ่ือสWงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

นโยบายสพฐ.  ด9านความปลอดภัย/ด9านโอกาส/ด9านคุณภาพ/ด9านประสิทธิภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู9บริหาร 

สถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ        โครงการใหมW     

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นายจิรภัทร  ณีศะนันทk 

ระยะเวลาในการดำเนินการ    พฤษภาคม 2565- กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

งานบริหารทั่วไป เปwนงานที่เกี่ยวข9องกับการจัดระบบบริหารองคkกร ให9บริการบริหารงานอื่น ๆ 

บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปtาหมายที่กำหนดไว9โดยมีบทบาทหลักในการประสาน สWงเสริม

สนับสนุนและอำนวยการ ความสะดวกตWาง ๆ ในการให9บริการการศึกษา มุWงพัฒนาสถานศึกษาให9ใช9

นวัตกรรมและเทคโนโลยีอยWางเหมาะสม สWงเสริมให9การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามหลักการบริหารงานที่มุ Wงเน9นผลสัมฤทธิ์ของงานเปwนหลักโดยเน9นความโปรWงใสความรับผิดชอบท่ี

ตรวจสอบได9 ตลอดจน การมีสWวนรWวมของบุคคล ชุมชนและองคkกรที่เกี่ยวข9อง เพื่อให9การจัดการศึกษามี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

2. วัตถุประสงคN 

เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณkท่ีจำเปwนให9แกWบุคลากรในกลุWมงานฯ 

 

3. เป]าหมาย  

3.1 ดUานปริมาณ   

บุคลากรในกลุWมงานมีวัสดุอุปกรณkใช9 100% 

3.2 ดUานคุณภาพ   

สามารถปฏิบัติงานท่ีได9รับมอบหมายสำเร็จ 
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4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูUรับผิดชอบ 

ประชุมช้ีแจง วางแผน กำหนดผู9รับผิดชอบ มีนาคม 2565 นายจิรภัทร ณีศะนันทk 

จัดทำโครงการเสนอโครงการ พฤษภาคม 2565 นายจิรภัทร ณีศะนันทk 

เตรียมดำเนินงาน พฤษภาคม 2565 นายจิรภัทร ณีศะนันทk 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ตุลาคม 2565 นายจิรภัทร ณีศะนันทk 

สรุปรายงานผลปฏิบัติโครงการ ตุลาคม 2565 นายจิรภัทร ณีศะนันทk 

ประเมินโครงการ พ.ค. - ก.ย. 2565 นายจิรภัทร ณีศะนันทk 

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน - 

2. ใช9สอย - 

3. วัสดุ 2,000 

รวม 2,000 

 

6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66– 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

1,000 - 1,000 - - - - - 

 

7.  การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ด"านปริมาณ 
บุคลากรในกลุWมงานมีวัสดุอุปกรณkใช9 100% 

 

ประเมินผล 

 

แบบประเมินผล 

ด"านคุณภาพ 
สามารถปฏิบัติงานท่ีได9รับมอบหมายสำเร็จ 

 

ประเมินผล 

 

แบบประเมินผล 
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8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

 8.1 บุคลากรในกลุWมงานมีวัสดุอุปกรณkใช9 100% 

 8.2 สามารถปฏิบัติงานท่ีได9รับมอบหมายสำเร็จ 

 

       (ลงช่ือ)                   ผู9เสนอโครงการ 

                           (นายจิรภัทร  ณีศะนันทk) 

 

 (ลงช่ือ)                   ผู9เห็นชอบโครงการ 

                         (นายชยาพล   แปtนจันทรk) 

               หัวหน9ากลุWมงานบริหารงานท่ัวไป 

 

       (ลงช่ือ)             ผู9รับโครงการ 

                        (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

           หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

 

     (ลงช่ือ)             ผู9อนุมัติโครงการ 

                        (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

           รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

       (ลงช่ือ)             ผู9อนุมัติโครงการ 

                           (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                     ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการกลุ)มงานบริหารงบประมาณ 
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โครงการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป1การศึกษา  

  พ.ศ. 2566   

กลุ%มงาน   บริหารงานงบประมาณ 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเน9นความรWวมมือ

กับทุกภาคสWวน เพ่ือสWงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
นโยบายสพฐ.  ด9านประสิทธิภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู9บริหาร 

สถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง  

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล 

    นางสาวศุภร ทาตWอย 

ระยะเวลาในการดำเนินการ    (1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66 ) 

1. หลักการและเหตุผล 

 กระบวนการวางแผนเปwนการกำหนดทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานในอนาคตขององคkกร  

เน9นกระบวนการและจุดมุWงหมายรวมที่หนWวยงานหรือองคkกรมุWงหวังให9เกิดขึ้นในอนาคตเปwนเครื่องมือที่จะ

ชWวยให9การบริหารและการจัดการขององคkกรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหWงชาติ พ.ศ.2542  แก9ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการ

ตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ  จึงได9เน9นให9หนWวยงานภาครัฐมีการใช9แผนกลยุทธkของสWวนราชการ

และการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน  เพื ่อให9ทุกหนWวยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถ

ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได9  ซึ่งแผนกลยุทธkดังกลWาวสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได9ตลอดเวลา เพื่อให9

สอดคล9องกับนโยบายของกระทรวง กรม และจังหวัด 

 ทั้งนี้  ในแตWละป1งบประมาณหนWวยงานจะต9องนำแผนกลยุทธkที่ทันสมัยมาแปลงไปสูWการปฏิบัติ  

โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป1การศึกษา  เพื่อเปwนการกำหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการ

ดำเนินงาน  รวมท้ังการกำหนดวิธีการใช9ทรัพยากรท่ีมีอยูWให9เกิดประโยชนkสูงสุดไว9ลWวงหน9า  แผนปฏิบัติการ

ประจำป1การศึกษา  จะเปwนเครื่องมือสำคัญในการนำกลยุทธkไปสูWการปฏิบัติ  ตามแผนงาน/โครงการ 

ท่ีวางไว9  และนำไปสูWเปtาหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอยWางมีประสิทธิภาพ 

  จากความสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำป1ทางโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมจึงได9จัดทำโครงการ

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำป1การศึกษา  พ.ศ. 2566 

 

2. วัตถุประสงคN 

 เพ่ือให9โรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม  มีกรอบและแนวทางใช9ในการบริหารจัดการศึกษาท่ีทันสมัย  

สอดคล9องกับความต9องการของพ้ืนท่ีและนโยบายของหนWวยงาน 
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3. เป]าหมาย  

3.1 ดUานปริมาณ  

3.1.1 จัดทำเลWมรายงานสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำป1การศึกษา 2564 ภาค

เรียนท่ี 2 ตามป1งบประมาณ 2565 จำนวน 1 เลWม 

3.1.2 จัดทำเลWมแผนกลยุทธkโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมป1การศึกษา 2565-2567 จำนวน  

2 เลWม 

3.1.3 จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำป1การศึกษา 2565 จำนวน 5 เลWม    

3.1.4 จัดทำเลWมรายงานสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำป1การศึกษา 2565  

ภาคเรียนท่ี 1 ตามป1งบประมาณ 2565 จำนวน 1 เลWม 

3.1.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป1การศึกษา 2566 โดยมี

ครูและบุคลากรรWวมประชุมครบ 100%  

3.2  ดUานคุณภาพ  

โรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม  มีการสรุปการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำป1 2564 

ท่ีสอดคล9องกับป1งบประมาณและมีแผนปฏิบัติการประจำป1การศึกษา พ.ศ. 2566  เปwนเคร่ืองมือ

ในการบริหารจัดการศึกษา  ได9สอดคล9องกับความต9องการของพ้ืนท่ีและนโยบายของหนWวยงาน

อยWางมีประสิทธิภาพ 

 

4. วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปC) 
ผู:รับผิดชอบ 

1.วางแผน

(plan) 

1. เสนอขออนุมัติดำเนินการ, แตWงต้ัง

คณะกรรมการและขออนุมัติโครงการ 

มี.ค. 65 นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล 

 

2.ดำเนินการ

(Do) 

1.จัดทำเลWมรายงานสรุปโครงการตาม

แผนปฏิบัติการประจำป1การศึกษา 

2564 ภาคเรียนท่ี 2 ตามป1งบประมาณ 

2565 จำนวน 1 เลWม 

 

 

2. จัดทำเลWมแผนกลยุทธkโรงเรียนบ9าน

สวนวิทยาคมป1การศึกษา 2565-2567 

จำนวน 2 เลWม 

มี.ค.-เม.ย.65 

 

 

 

เม.ย.- มิ.ย.

65 

 

 

นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล 

  นางสาวภัทรสุดา  โมทิม 

 

 

 

นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล 

 

 

นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปC) 
ผู:รับผิดชอบ 

3. จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการ

ประจำป1การศึกษา 2565 จำนวน 5 เลWม    

4. จัดทำเลWมรายงานสรุปโครงการตาม

แผนปฏิบัติการประจำป1การศึกษา 

2565 ภาคเรียนท่ี 1 ตามป1งบประมาณ 

2565 จำนวน 1 เลWม 

5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำ

แผนปฏิบัติการประจำป1การศึกษา 

2566 โดยมีครูและ 

บุคลากรรWวมประชุมครบ 100%  

เม.ย.-พ.ค.65 

ต.ค. 65 

 

 

มี.ค.66 

 

  นางสาวภัทรสุดา  โมทิม 

นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล 

 

 
นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล 

    นางสาวศุภร  ทาตWอย 

3.ตรวจสอบ

(Check) 

ตรวจสอบการใช9จWายงบประมาณให9

เปwนไปตามแผน 

ตลอดป1

การศึกษา 

นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล 

4.ประเมินผล

และรายงาน

(Action) 

4. สรุป / รายงานผลการดำเนินงาน มี.ค.66 นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล 
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5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1.ตอบแทน - 

2.ใชUสอย 

2.1) จัดทำเลWมรายงานสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำป1การศึกษา 2564  

ภาคเรียนท่ี 2 ตามป1งบประมาณ 2565 จำนวน 1 เลWม 

2.2) จัดทำเลWมแผนกลยุทธkโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมป1การศึกษา 2565-2567  

จำนวน 2 เลWม 

2.3) จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำป1การศึกษา 2565 จำนวน 5 เลWม    

2.4) จัดทำเลWมรายงานสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำป1การศึกษา 2565  

ภาคเรียนท่ี 1 ตามป1งบประมาณ 2565 จำนวน 1 เลWม 

2.5) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป1การศึกษา 2566 

โดยมีครูและบุคลากรรWวมประชุมครบ 100%  

 

100 

 

300 

 

700 

100 

 

2,000 

3.วัสดุ - 

รวม 3,200 

 

6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

  1,100  100  2,000  

 

7.  การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ด"านปริมาณ 
1) จัดทำเลWมรายงานสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจำป1การศึกษา 2564  

ภาคเรียนท่ี 2 ตามป1งบประมาณ 2565 จำนวน 1 เลWม 

2) จัดทำเลWมแผนกลยุทธkโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมป1

การศึกษา 2565-2567 จำนวน 2 เลWม 

 

การจัดทำ 

 

 

การจัดทำ 

 

 

เลWมรายงาน 

 

 

เลWมกลยุทธk 
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ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

3) จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำป1การศึกษา 

2565 จำนวน 5 เลWม    

4) จัดทำเลWมรายงานสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจำป1การศึกษา 2565 ภาคเรียนท่ี 1  

ตามป1งบประมาณ 2565 จำนวน 1 เลWม 

5) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการ

ประจำป1การศึกษา 2566 โดยมีครูและบุคลากรรWวม

ประชุมครบ 100%  

การจัดทำ 

 

การจัดทำ 

 

 

การจัดประชุม 

 

 

เลWมแผนปฏิบัติการ 

 

เลWมรายงาน 

 

 

แบบลงช่ือเข9าประชุม 

ด"านคุณภาพ 
โรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม  มีการสรุปการปฏิบัติงาน

ตามแผนปฏิบัติการประจำป1 2564 ท่ีสอดคล9องกับ

ป1งบประมาณและมีแผนปฏิบัติการประจำป1การศึกษา 

พ.ศ. 2566  เปwนเคร่ืองมือในการบริหาร 

จัดการศึกษา  ได9สอดคล9องกับความต9องการของพ้ืนท่ี

และนโยบายของหนWวยงานอยWางมีประสิทธิภาพ 

 

การรับรองจากท่ีประชุม

คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

ในป1การศึกษา 2566 โรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม มีการใช9งบประมาณตรงตามท่ีได9วางแผนไว9 

 

       (ลงช่ือ)                     ผู9เสนอโครงการ 

                         (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

(ลงช่ือ)     ผู9เห็นชอบ

โครงการ 

                             (นางสาวศุภร  ทาตWอย) 

      หัวหน9ากลุWมงานบริหารงานงบประมาณ 

       (ลงช่ือ)     ผู9รับโครงการ 

                        (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

            หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

    (ลงช่ือ)     ผู9อนุมัติโครงการ 

                        (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

           รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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       (ลงช่ือ)     ผู9อนุมัติโครงการ 

                           (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                     ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ          ธุรการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

กลุ%มงาน   บริหารงานงบประมาณ 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเน9นความรWวมมือ

กับทุกภาคสWวน เพ่ือสWงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
นโยบายสพฐ.  ด9านประสิทธิภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู9บริหาร 

สถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง  

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นางสาวศุภานัน   อ่ิมเขียว                   

ระยะเวลาในการดำเนินการ    ตลอดป1การศึกษา  2565 

1. หลักการและเหตุผล 

ด9วยงานธุรการมีความจำเปwนต9องมีวัสดุอุปกรณkสำนักงาน  ให9เพียงพอเพื่อใช9ในการดำเนินงานใน

หน9าท่ีด9านตWาง ๆ ซ่ึงเก่ียวกับงานธุรการ เพ่ือให9งานแล9วเสร็จทันกำหนดการ  และเกิดประสิทธิภาพ 

 

2. วัตถุประสงคN 

 เพ่ือจัดวัสดุอุปกรณkสำนักงาน  ให9เพียงพอตWอการดำเนินงานธุรการ 

 

3. เป]าหมาย 

 3.1 ดUานปริมาณ   

งานธุรการมีวัสดุอุปกรณkในการดำเนินงานอยWางเพียงพอ 100% 

 3.2 ดUานคุณภาพ  

งานธุรการดำเนินไปอยWางเรียบร9อยทันกำหนดการ  และมีประสิทธิภาพ 

 

4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูUรับผิดชอบ 

1 เสนอขออนุมัติโครงการ มีนาคม  2565 นางสาวศุภานัน   อ่ิมเขียว 

2 ดำเนินการจัดซ้ือ ตลอดป1การศึกษา  2565 นางสาวศุภานัน   อ่ิมเขียว 

3 ประเมินผลการดำเนินงาน มีนาคม  2566 นางสาวศุภานัน   อ่ิมเขียว 
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5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน - 

2. ใช9สอย - 

3. วัสดุ 144,360.00 

รวม 144,360.00 

 

6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

  72,180    72,180  

 

7. การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ด"านปริมาณ 
งานธุรการมีวัสดุอุปกรณkในการดำเนินงานอยWางเพียงพอ 100% 

 

ประเมินจากผลการ

ปฏิบัติงาน   

 

 

 

     - สังเกต 

     - จดบันทึก 

 

 
ด"านคุณภาพ 
งานธุรการดำเนินไปอยWางเรียบร9อยทันกำหนดการ  และมี

ประสิทธิภาพ 

 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

งานธุรการมีวัสดุอุปกรณkสำนักงานใช9ในงานธุรการอยWางเพียงพอ 

 

     (ลงช่ือ)                                            ผู9เสนอโครงการ 

  (นางสาวศุภานัน    อ่ิมเขียว) 

                        เจ9าหน9าท่ีธุรการ 
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(ลงช่ือ)             ผู9เห็นชอบโครงการ 

                           (นางสาวศุภร  ทาตWอย) 

      หัวหน9ากลุWมงานบริหารงานงบประมาณ 

 

(ลงช่ือ)             ผู9รับโครงการ 

                        (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

           หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

 

    (ลงช่ือ)             ผู9อนุมัติโครงการ 

                        (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

           รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

                ลงช่ือ              ผู9อนุมัติโครงการ 

                             (นายเกียรติชัย   สังขkจันทรk) 

        ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   พัฒนาระบบงานการเงิน บัญชี และพัสดุ 

กลุ%มงาน   บริหารงานงบประมาณ 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเน9นความรWวมมือ

กับทุกภาคสWวน เพ่ือสWงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
นโยบายสพฐ.  ด9านความปลอดภัย/ด9านโอกาส/ด9านคุณภาพ/ด9านประสิทธิภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู9บริหาร 

สถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ        โครงการใหมW     

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล 

ระยะเวลาในการดำเนินการ    ตลอดป1การศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนเปwนหนWวยงานยWอยซึ่งต9องรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี พัสดุและงานธุรการ 

การบริหารงานดังกลWาวต9องดำเนินไปตามระเบียบ ถูกต9อง เปwนปmจจุบันและสามารถตรวจสอบได9 แตWจาก

การศึกษาสภาพปmจจุบันปmญหาพบวWาครูมีหน9าที่หลักคืองานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งานการเงินและ

พัสดุเปwนงานพิเศษที่ต9องรับผิดชอบเพิ่มเติม ผู9รับผิดชอบต9องดำเนินการจัดทำหลังเวลาราชการทำให9การ

ปฏิบัติงานลWาช9า ไมWเปwนปmจจุบันและเจ9าหน9าที่ขาดความมั่นใจ อีกทั้งการปฏิบัติงานต9องติดตWอประสานงาน

กันระหวWางเจ9าหน9าที่ธุรการและงานบริหารอื่นๆ ในหนWวยงาน เพื่อประสิทธิภาพและความคลWองตัวในการ

บริหารจัดการ  โรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม จึงได9จัดทำโครงการพัฒนาระบบงานการเงิน บัญชี และพัสดุ 

เพื่อพัฒนาระบบการทำงาน ซึ่งประกอบด9วยงานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ ให9มีประสิทธิภาพเพ่ือ

สนับสนุนงานของทุกกลุWมงาน / ฝãาย   ให9สามารถดำเนินไปตามแผนอยWางมีประสิทธิภาพ 

 

2. วัตถุประสงคN 

2.1 .เพ่ือตรวจสอบระบบงานการเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียนให9ดำเนินการอยWางถูกต9อง

เปwนปmจจุบัน 

2.2 เพ่ือพัฒนาระบบงาน การเงินและพัสดุของโรงเรียน และมีการปฏิบัติงานท่ีสอดคล9อง 

สัมพันธkกัน  

2.3 เพ่ือจัดทำทะเบียนส่ือเทคโนโลยีและครุภัณฑk  

 

3. เป]าหมาย  

3.1 ดUานปริมาณ  

3.1.1 บุคลากรในระบบงานการเงิน  การบัญชี และพัสดุ มีวัสดุอุปกรณkอำนวยความ

สะดวก 100%  
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3.2 ดUานคุณภาพ 

3.2.1 โรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมมีระบบงานการเงิน  การบัญชี และพัสดุถูกต9อง  

เปwนปmจจุบันมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได9 

 

4.  วิธีดำเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูUรับผิดชอบ 

ข้ันเตรียมการ   

1.ศึกษาผลการปฏิบัติงานในป1ท่ีผWานมา 

 

- 

 

มี.ค. 65 

 

นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล 

ข้ันดำเนินการ  

1.ดำเนินงานตามโครงการ  

1.1 วางแผนการใช9วัสดุอุปกรณk 

1.2 ดำเนินการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณk 

d 

 

1,550 

1,550 

 

 

ก.ค-ก.ย.65 

ม.ค-มี.ค.65 

 

 

 

บุคลากรในฝãายงาน 

2.กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงิน 

2.1 งานตรวจสอบการเงินทุกคร้ังท่ีมี 

การรับ-จWาย 

2.2 งานตรวจสอบเม่ือส้ินป1งบประมาณ และส้ิน

ป1การศึกษา 

 ตลอดป1

การศึกษา 

 

นางสาวศุภร  ทาตWอย 

นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล 

3. กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ 

3.1 งานตรวจสอบการจัดซ้ือ/จัดจ9าง 

3.2 งานทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑk 

 ตลอดป1

การศึกษา 

 

นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ 

นางสาวมยุรฉัตร  ขวัญแย9ม 

ข้ันประเมินและรายงานผล  

1. สรุปประเมินโครงการ 

2. จัดทำรายงานโครงการนำเสนอ  

ฝãายบริหาร 

 

 

 

ต.ค.65 

มี.ค.66 

 

นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล 

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ 

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน - 

2. ใช9สอย - 

3. วัสดุ 3,100 

รวม 3,100 
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6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

  2,500    600  

 

7. การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ด"านปริมาณ 
บุคลากรในระบบงานการเงิน  การบัญชี และพัสดุ มีวัสดุอุปกรณk

อำนวยความสะดวก 100% 

 

 

ประเมินผล 

 

 

แบบประเมินผล 

ด"านคุณภาพ 
โรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมมีระบบงานการเงิน  การบัญชี และพัสดุ

ถูกต9อง เปwนปmจจุบัน มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได9 

 

ประเมินผล 

 

แบบประเมินผล 

 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

โรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมมีระบบงานการเงิน  การบัญชี และพัสดุถูกต9อง เปwนปmจจุบันมี

ประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได9 

 

           (ลงช่ือ)                    ผู9เสนอโครงการ 

                       (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

 

(ลงช่ือ)                   ผู9เห็นชอบโครงการ 

                          (นางสาวศุภร  ทาตWอย) 

             หัวหน9ากลุWมงานบริหารงานงบประมาณ 

 

              (ลงช่ือ)     ผู9รับโครงการ 

                        (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

           หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 
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    (ลงช่ือ)     ผู9อนุมัติโครงการ 

                        (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

           รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

       (ลงช่ือ)     ผู9อนุมัติโครงการ 

                           (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                     ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการกลุ)มงานบริหารบุคคล 
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โครงการ   พัฒนาสWงเสริมประสิทธิภาพครูและบุคลากร 

กลุ%มงาน   บริหารงานบุคคล 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที่ 2 พัฒนาครูให9สามารถจัดการเรียนการสอนอยWางมีคุณภาพ โดย

นำ ICT มาใช9ในการจัดการเรียนรู9อยWางมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนา  

ตามหลักสูตร 

ข9อที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเน9นความรWวมมือ

กับทุกภาคสWวน เพ่ือสWงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
นโยบายสพฐ.  ด9านคุณภาพ/ด9านประสิทธิภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู9บริหาร 

สถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง  

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นางปรางทิพยk  เต็มสวัสด์ิ   

    นางสาวภัทรสุดา  โมทิม 

ระยะเวลาในการดำเนินการ    ตลอดป1การศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเปwนหัวใจสำคัญของการพัฒนาการศึกษา เปwนผู9ที่ให9การสWงเสริม

สนับสนุนและจัดการเรียนรู 9ให9กับผู 9เรียน เพื ่อให9บรรลุตามวิสัยทัศนk พันธกิจและเปtาประสงคkของ

สถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาจำเปwนต9องหมั่นฝåกฝนและพัฒนาตนเองอยูWเสมอ มีการแสวงหา

ความรู9และเทคนิควิธีการใหมW ๆ อีกท้ังต9องเพ่ิมพูนประสบการณkในการเรียนรู9 จากแหลWงเรียนรู9ตWาง ๆ ท้ังใน

และนอกสถานศึกษา เพื่อให9รู9เทWาทันกับกระแสโลกาภิวัตนkที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูWตลอดเวลา ประกอบกับ

สถานศึกษาต9องมีการเตรียมความพร9อมครูและบุคลากรทางการศึกษาให9มีคุณภาพสูWมาตรฐานสากล 

โครงการนี้จึงเปwนการเสริมสร9างให9ครูและบุคลากรทางการศึกษาได9รับการพัฒนาในวิชาชีพ อีกท้ัง

เปwนการสร9างขวัญ กำลังใจ ความสมัครสมานสามัคคี ความเปwนเอกภาพขององคkกรและสามารถนำความรู9

และประสบการณkท่ีได9มาใช9ให9เกิดประโยชนkตWอวิชาชีพ องคkกร และงานราชการสืบตWอไป 

 

2. วัตถุประสงคN 

2.1 เพ่ือสWงเสริมให9บุคลากรพัฒนาตนเองท้ังในด9านการปฏิบัติงานและด9านคุณธรรมจริยธรรม

อยWางตWอเน่ืองและเปwนระบบ 

2.2 เพ่ือเปwนการสWงเสริมและพัฒนาบุคลากร สามารถนำความรู9ท่ีได9จากการอบรม สัมมนา และ

ศึกษาดูงาน มาใช9เพ่ือให9เกิดความก9าวหน9าในวิชาชีพ 

 2.3 เพ่ือสร9างขวัญกำลังใจ ความสามัคคี และความสัมพันธkอันดีตWอกันของบุคลากรในโรงเรียน 
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3.  เป]าหมาย  

3.1 ดUานปริมาณ  

ข9าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร9อยละ 95 ได9เข9ารับการอบรม สัมมนาและ

ศึกษาดูงาน  

3.2 ดUานคุณภาพ 

ข9าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดการเรียนการสอนได9อยWางมี

ประสิทธิภาพ 

 

4.  วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูUรับผิดชอบ 

ประชุมช้ีแจง วางแผน กำหนดผู9รับผิดชอบ มีนาคม 2565 นางปรางทิพยk เต็มสวัสด์ิ 

จัดทำโครงการเสนอโครงการ พฤษภาคม 2565 

- 

มีนาคม 2566 

นางปรางทิพยk เต็มสวัสด์ิ 

นางสาวภัทรสุดา  โมทิม 

เตรียมดำเนินงาน 

- สWงเสริมพัฒนาครูเข9ารับการอบรม ประชุม 

สัมมนา เก่ียวกับงานในหน9าท่ี 

- ศึกษาดูงาน 

- ทำเนียบบุคลากรครู 

- กิจกรรมงานมุฑิตาจิต 

- จัดเก็บผลงานครู 

พฤษภาคม 2565 

- 

มีนาคม 2566 

นางปรางทิพยk เต็มสวัสด์ิ 

นางสาวภัทรสุดา  โมทิม

นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย9ม 

นิเทศติดตาม มีนาคม 2566 นางปรางทิพยk เต็มสวัสด์ิ 

นางสาวภัทรสุดา  โมทิม 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม มีนาคม 2566 นางปรางทิพยk เต็มสวัสด์ิ 

นางสาวภัทรสุดา  โมทิม 

สรุปรายงานผลปฏิบัติโครงการ มีนาคม 2566 นางปรางทิพยk เต็มสวัสด์ิ 

นางสาวภัทรสุดา  โมทิม 

ประเมินโครงการ มีนาคม 2566 นางปรางทิพยk เต็มสวัสด์ิ 

นางสาวภัทรสุดา  โมทิม 
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5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน - 

2. ใช9สอย 65,330 

3. วัสดุ - 

รวม 65,330 

 

6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

  20,000  45,330    

 

7.  การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ด"านปริมาณ 
          ข9าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ร9อยละ 95 ได9เข9ารับการอบรม สัมมนาและศึกษาดู

งาน 

 

สำรวจการเข9ารับการ

อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

 

สังเกต / แบบสอบถาม 

ด"านคุณภาพ 
ข9าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สามารถจัดการเรียนการสอนได9อยWางมีประสิทธิภาพ 

 

 

ประเมินผล 

 

แบบประเมินผล 

 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

8.1 ข9าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองท้ังในด9านการปฏิบัติงานและด9าน

คุณธรรมจริยธรรมอยWางตWอเน่ืองและเปwนระบบ 

 8.2 ข9าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได9เข9ารับการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน 

 8.3 ข9าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจ ความสามัคคี และความสัมพันธkอันดี 

ตWอกันของบุคลากรภายในโรงเรียน 
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      (ลงช่ือ)                   ผู9เสนอโครงการ 

                         (นางปรางทิพยk  เต็มสวัสด์ิ) 

 

 (ลงช่ือ)                   ผู9เสนอโครงการ 

                         (นางสาวภัทรสุดา  โมทิม)  

 

(ลงช่ือ)             ผู9เห็นชอบโครงการ 

                        (นางปรางทิพยk  เต็มสวัสด์ิ) 

              หัวหน9ากลุWมงานบริหารงานบุคคล 

 

       (ลงช่ือ)     ผู9รับโครงการ 

                        (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

           หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 
 

(ลงช่ือ)     ผู9อนุมัติโครงการ 

                        (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

           รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

       (ลงช่ือ)     ผู9อนุมัติโครงการ 

                                    (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 
                     ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   สร9างขวัญและกำลังใจบุคลากร 

กลุ%มงาน   บริหารงานบุคคล 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเน9นความรWวมมือ

กับทุกภาคสWวน เพ่ือสWงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

นโยบายสพฐ.  ด9านคุณภาพ/ด9านประสิทธิภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู9บริหาร 

สถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง  

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นางปรางทิพยk  เต็มสวัสด์ิ 

    นางสาวภัทรสุดา  โมทิม 

ระยะเวลาในการดำเนินการ    ตลอดป1การศึกษา 2565  

1. หลักการและเหตุผล 

 ผลการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนควรมี 

การสWงเสริมให9ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน9าที่ และเพื่อสร9างเจตคติท่ี

ดีให9ครูและบุคลากรทางการศึกษาได9มีความตั้งใจในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให9มี

ประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนจึงได9จัดโครงการน้ีเพื่อเปwนขวัญและกำลังใจให9

ข9าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน 

 

2. วัตถุประสงคN 

2.1 เพ่ือสWงเสริมและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน9าท่ีของบุคลากร 

2.2 เพ่ือสWงเสริมสุขภาพบุคลากรให9แข็งแรง  

2.3 เพ่ือสร9างขวัญและกำลังใจให9บุคลากรในโรงเรียน 

 

3.  เป]าหมาย  

3.1  ดUานปริมาณ  

       ร9อยละ 100 ครูและบุคลากรทุกคนได9รับขวัญและกำลังใจ 

3.2  ดUานคุณภาพ 

ครูและบุคลากรมีเจตคติท่ีดีและมีความต้ังใจในการพัฒนาด9านการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  
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4.  วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูUรับผิดชอบ 

ประชุมช้ีแจง วางแผน กำหนดผู9รับผิดชอบ มีนาคม 2565 

 

นางปรางทิพยk  เต็มสวัสด์ิ 

นางสาวภัทรสุดา  โมทิม 

จัดทำโครงการเสนอโครงการ พฤษภาคม 2565 

- 

มีนาคม 2566 

นางปรางทิพยk เต็มสวัสด์ิ 

นางสาวภัทรสุดา  โมทิม 

เตรียมดำเนินงาน 

- เย่ียมบุคลากร/ญาติบุคลากรท่ีเจ็บปãวย 

- ของขวัญวันเกิดสำหรับบุคลากรทุกคน 

- ดอกไม9สำหรับแสดงความยินดีกับสมาชิก

ใหมWและผู9ท่ีประสบผลสำเร็จ 

- สวัสดิการงานพิธีตWางๆของบุคลากร 

พฤษภาคม 2565 

- 

มีนาคม 2566 

นางปรางทิพยk เต็มสวัสด์ิ 

นางสาวภัทรสุดา  โมทิม 

นิเทศติดตาม มีนาคม 2566 นางปรางทิพยk เต็มสวัสด์ิ 

นางสาวภัทรสุดา  โมทิม 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม มีนาคม 2566 นางปรางทิพยk เต็มสวัสด์ิ 

นางสาวภัทรสุดา  โมทิม 

สรุปรายงานผลปฏิบัติโครงการ มีนาคม 2566 นางปรางทิพยk เต็มสวัสด์ิ 

นางสาวภัทรสุดา  โมทิม 

ประเมินโครงการ มีนาคม 2566 นางปรางทิพยk เต็มสวัสด์ิ 

นางสาวภัทรสุดา  โมทิม 

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน - 

2. ใช9สอย 5,000 

3. วัสดุ - 

รวม 5,000 
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6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 65 – 31 มี.ค 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

    5,000    

 

7.  การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ด"านปริมาณ 
ร9อยละ 100 ครูและบุคลากรทุกคนได9รับขวัญและ

กำลังใจ 

 

สอบถามความพึงพอใจ 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ด"านคุณภาพ 
ครูและบุคลากรมีเจตคติท่ีดีและมีความต้ังใจในการ

พัฒนาด9านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

 

ประเมินผล 

 

แบบประเมินผล 

 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

8.1 ผู9บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ9าหน9าท่ีของโรงเรียน มีความรัก ความผูกพัน  

มีความสามัคคีกันในหมูWคณะ 

8.2 ผู9บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ9าหน9าท่ีของโรงเรียนมีขวัญกำลังใจใน 

การปฏิบัติงานได9อยWางมีประสิทธิภาพ 

 

       (ลงช่ือ)                   ผู9เสนอโครงการ 

                          (นางปรางทิพยk เต็มสวัสด์ิ) 

 

           (ลงช่ือ)                   ผู9เสนอโครงการ 

                                                                   (นางสาวภัทรสุดา  โมทิม) 

 

(ลงช่ือ)             ผู9เห็นชอบโครงการ 

                         (นางปรางทิพยk  เต็มสวัสด์ิ) 

      หัวหน9ากลุWมงานบริหารงานบุคคล 
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       (ลงช่ือ)             ผู9รับโครงการ 

                        (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

           หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 
 

    (ลงช่ือ)             ผู9อนุมัติโครงการ 

                        (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

           รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

       (ลงช่ือ)             ผู9อนุมัติโครงการ 

                                    (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 
                     ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   ระดมทรัพยากรเก็บเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

กลุ%มงาน   บริหารงานบุคคล 

สนองกลยุทธNโรงเรียน  ข9อท่ี 2  พัฒนาครูให9สามารถจัดการเรียนการสอนอยWางมีคุณภาพ  

โดยนำ ICT มาใช9ในการจัดการเรียนรู9อยWางมีประสิทธิภาพและมีการ

พัฒนาตามหลักสูตร 

นโยบายสพฐ.    ด9านโอกาส/ด9านคุณภาพ 

ภาพมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู9บริหาร 

สถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง  

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นางปรางทิพยk เต็มสวัสด์ิ และนางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย9ม 

ระยะเวลาในการดำเนินการ    ตลอดป1การศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาสุโขทัย จัดการเรียนการสอนใน

ระดับชั้น มัธยมศึกษาป1ที่ 1 – 6 มีการจัดการศึกษา  ที่มุWงเน9นพัฒนาโรงเรียนให9เปwนแบบอยWาง ให9บริการ

ทางด9านวิชาการ อันเกิดประโยชนkตWอชุมชนและสWวนรวม โรงเรียนมุWงเน9นการจัดการศึกษาอยWางมีคุณภาพ

และเทWาเทียม ภายใต9 6 ยุทธศาสตรkตามแผนการศึกษาแหWงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยให9ความสำคัญ

กับการมีสWวนรWวมและการยอมรับ ของทุกภาคสWวนที่เกี่ยวข9อง อันจะสWงผลให9โรงเรียนสามารถขับเคลื่อน

แผนการศึกษาแหWงชาติไปสูWการปฏิบัติ ประสบความสำเร็จ มุ WงสูWโรงเรียนมาตรฐานสากล(WORLD – 

CLASS STANDARD SCHOOL) ที ่ เปwนนวัตกรรม การจัดการศึกษาในการยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษา เพื่อให9ผู 9เรียนมีคุณภาพเทียบเทWามาตรฐานสากล ด9วยวัตถุประสงคkสำคัญ 3 ประการ คือ  

1) พัฒนาผู 9เรียนให9มีศักยภาพเปwนพลโลก 2) จัดการเรียนการสอน เทียบเคียงมาตรฐานสากล และ  

3) บริหารจัดการด9วยระบบคุณภาพ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT : TQM) และจัดสวัสดิการและ

สวัสดิภาพของผู9เรียน 

ในการบริหารจัดการของโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม พบวWา งบประมาณที่ได9รับการสนับสนุนจาก

ภาครัฐ ไมWเพียงพอ เนื่องจากโรงเรียนมีโครงการจัดกิจกรรมที่มุWงพัฒนาผู9เรียนอยWางหลากหลาย เพื่อให9

ผู 9เรียนได9เรียนรู 9 และพัฒนาอยWางเต็มศักยภาพ จึงขาดงบประมาณในบางกิจกรรม คือ จ9างวิทยากร

ภายนอกเปwนครูชาวตWางประเทศเพ่ือสอนภาษาอังกฤษ ให9กับนักเรียน  จัดหาครูท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขา

เฉพาะ จัดหาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและคWาประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุนักเรียน ดังน้ัน

เพื่อให9ผู9เรียนเกิดการเรียนรู9บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู9 และเกิดสมรรถนะที่สำคัญทั้ง 5 ประการ คือ 

ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก9ปmญหา ความสามารถในการ

ใช9 ทักษะชีว ิต และความสามารถในการใช9เทคโนโลยี มีความสุขในการเรียนและมีส ุขภาพที ่ ดี  

มีความปลอดภัยใน โรงเรียน โรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมจึงจัดทำโครงการระดมทรัพยากรเก็บเงินบำรุง
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การศึกษาของโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม เพื่อใช9พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให9มีคุณภาพและเปwนท่ี

ยอมรับของชุมชนและสังคม โดยผWานความเห็นชอบ จากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

2. วัตถุประสงคN 

2.1 เพ่ือให9โรงเรียนจัดการเรียนการสอนด9านภาษาตWางประเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ 

ความสามารถของนักเรียน 

2.2 เพ่ือให9โรงเรียนมีจำนวนครูและบุคลากรเพียงพอเหมาะสม ปฏิบัติหน9าท่ีอยWางมี

ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 

2.3 เพ่ือให9ผู9เรียนมีสวัสดิการและสวัสดิภาพพ้ืนฐาน 

 
3. เป]าหมาย  

3.1 ดUานปริมาณ  

3.1.1 ผู9เรียนทุกคนได9เรียนภาษาตWางประเทศกับครูตWางประเทศภายในหน่ึงป1การศึกษา 

3.1.2 จำนวนครูและบุคลากรเพียงพอเหมาะสม ปฏิบัติหน9าท่ีอยWางมีประสิทธิภาพ 

3.1.3 ผู9เรียนร9อยละ 80 ได9รับการคุ9มครองสวัสดิการและสวัสดิภาพพ้ืนฐาน 

3.2 ดUานคุณภาพ  

  3.2.1 ผู9เรียนร9อยละ 80 กล9าแสดงออกและสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได9ดีข้ึน 

3.2.2 ผู9เรียนมีความพึงพอใจจากการสอนของครูและและการปฏิบัติงานของ

เจ9าหน9าท่ีในระดับดีข้ึนไป 

3.2.3 ผู9เรียนเรียนได9รับการคุ9มครองสวัสดิการและสวัสดิภาพพ้ืนฐาน 

 

4.  วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 ผูUรับผิดชอบ 

ระยะเวลา งบประมาณ ระยะเวลา งบประมาณ 

กิจกรรมท่ี 1 คWาตอบแทนวิทยากร

ชาวตWางชาติเพ่ือสอนภาษาอังกฤษ

ให9กับนักเรียน 

พ.ค. -  ก.ย.65  พ.ย.65 – มี.ค.66 

 

 ครูบุญมา  ไทยร่ี 

กิจกรรมท่ี 2 จัดหาครูท่ีมีความ 

เช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ 

พ.ค. -  ก.ย.65  พ.ย.65 – มี.ค.66 

 

 ครูปรางทิพยk  เต็มสวัสด์ิ 

กิจกรรมท่ี 3 จัดหาบุคลากรท่ี

ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

 เม.ย. -  ก.ย.65  ต.ค.65 – มี.ค.66 

 

 ครูประสพ   ประพันเขียว 
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กิจกรรม ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 ผูUรับผิดชอบ 

ระยะเวลา งบประมาณ ระยะเวลา งบประมาณ 

กิจกรรมท่ี 4 คWาประกันชีวิต/ประกัน 

อุบัติเหตุนักเรียน 

เม.ย. -  ก.ย.65  ต.ค.65 – มี.ค.66 

 

      ครูจิรภัทร ณีศะนันทk    

ประเมิน/สรุป/รายงานผล ก.ย.65 - มี.ค.66 - ฝãายบริหาร 

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

กิจกรรมท่ี 1 จUางครูชาวต%างประเทศเพ่ือสอนภาษาอังกฤษใหUกับนักเรียน 

ท่ี รายการทรัพยากร จำนวน 

(คน) 

สมทบ 

ประกันสังคม 
(5%) 

ระยะ 

เวลาจUาง 
(เดือน) 

เปwนเงิน 

(บาท) 

หมายเหตุ 

1 คWาตอบแทนวิทยากรชาวตWางชาติ 1  11 165,000  

 

กิจกรรมท่ี 2 จัดหาครูท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ 

ท่ี รายการทรัพยากร จำนวน 

(คน) 

ค%าจUาง/ 
เดือน 

(บาท) 

สมทบ 
ประกันสังคม 

(5%) 

ระยะ 
เวลาจUาง 

(เดือน) 

เปwนเงิน 
(บาท) 

หมาย เหตุ 

1 ครูอัตราจ9าง (วิชาเอกฟéสิกสk, 

คณิตศาสตรk) 

1 7,500  12 90,000  

 

กิจกรรมท่ี 3 จัดหาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

ท่ี รายการทรัพยากร จำนวน 

(คน) 

ค%าจUาง/ 

เดือน 
(บาท) 

สมทบ 

ประกันสังคม 
(5%) 

ระยะ 

เวลาจUาง 
(เดือน) 

เปwนเงิน 

(บาท) 

หมาย 

เหตุ 

1  จ9างลูกจ9างช่ัวคราว 1 7,000  12 84,000  

รวม 84,000  

รวมงบประมาณรายการท่ี 1-3 จำนวน 339,000 บาท 
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กิจกรรมท่ี 4 ค%าประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุนักเรียน 

ลำดับ 

ท่ี 

รายการทรัพยากร จำนวน 

(นักเรียน) 

เปwนเงิน 

(บาท) 

ระยะเวลา 

(เดือน) 

หมายเหตุ 

1 คWาประกันชีวิต/ประกัน 

อุบัติเหตุนักเรียน 

265 39,750 1 ป1การศึกษา ตามความสมัครใจ 

 

6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66– 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

 73,500  88,500  88,500  88,500 

 

7. การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

วิธีประเมินผล เคร่ืองมือประเมินผล เกณฑNการประเมินผล ช%วงเวลาประเมินผล 

ประเมินจาก 

ความพึงพอใจ 

แบบประเมินความพึงพอใจ นักเรียนมีความพึงพอใจ 

ในระดับดีข้ึนไป 

กันยายน 2565 และ 

มีนาคม 2566 

 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

8.1 นักเรียนได9เรียนภาษาตWางประเทศกับครูตWางประเทศภายในหน่ึงป1การศึกษา 

8.2 การมีจำนวนครูและบุคลากรเพียงพอเหมาะสม เปwนการแบWงเบาภาระการทำงานของครู  

การปฏิบัติหน9าท่ีจึงมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

8.3 นักเรียนได9รับความคุ9มครองสวัสดิการและสวัสดิภาพพ้ืนฐาน 

 

 (ลงช่ือ)                   ผู9เสนอโครงการ   

                      (นางปรางทิพยk  เต็มสวัสด์ิ) 

 

 (ลงช่ือ)                   ผู9เสนอโครงการ 

                  (นางสาวมยุรฉัตร  ขวัญแย9ม) 
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 (ลงช่ือ)                   ผู9เห็นชอบโครงการ 

                         (นางปรางทิพยk  เต็มสวัสด์ิ) 

              หัวหน9ากลุWมงานบริหารงานบุคคล 

 

       (ลงช่ือ)             ผู9รับโครงการ 

                        (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

           หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

 

    (ลงช่ือ)            ผู9อนุมัติโครงการ 

                        (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

           รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

       (ลงช่ือ)            ผู9อนุมัติโครงการ 

                           (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                     ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กลุ%มงาน   บริหารงานบุคคล 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเน9นความรWวมมือ

กับทุกภาคสWวน เพ่ือสWงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
นโยบายสพฐ.  ด9านประสิทธิภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู9บริหาร 

สถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ        โครงการตWอเน่ือง  

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นางปรางทิพยk เต็มสวัสด์ิ  และนางสาวภัทรสุดา  โมทิม 

ระยะเวลาในการดำเนินการ    ตลอดป1การศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหWงชาติ  พ.ศ. 2542  กำหนดให9มีคณะกรรมการสถานศึกษา       

เพื่อสWงเสริม การจัดการศึกษา ดังนั้นเพื่อให9การดำเนินการจัดการศึกษาเปwนไปอยWางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โรงเรียนจึงต9องมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเพื่อวางแผน     

การจัดการศึกษารWวมกัน 

 

2. วัตถุประสงคN 

2.1 เพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน        

   

3.  เป]าหมาย  

3.1 ดUานปริมาณ  

       3.1.1 มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป1การศึกษาละ 2 คร้ัง 

3.2 ดUานคุณภาพ  

3.1.2 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปwนไปตามระเบียบการประชุม                  

และมีการบันทึกการประชุมทุกคร้ัง 
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4.  วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูUรับผิดชอบ 

แตWงต้ังคณะกรรมการ 16 พ.ค. 65 ผู9อำนวยการ 

วางแผนกำหนดการประชุม 17  พ.ค. 65 ครูปรางทิพยk 

ทำหนังสือเชิญคณะกรรมการประชุม 

ตามกำหนดการ 

พ.ค.65 -  มี.ค.66 ครูภัทรสุดา 

บันทึกและรายงานผลการประชุม  พ.ค.65 - มี.ค.66 ครูภัทรสุดา 

สรุปและรายงานผลการประเมินโครงการ มี.ค.66 ครูภัทรสุดา, ครูปรางทิพยk 

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ  

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน - 

2. ใช9สอย - 

3. วัสดุ - 

รวม - 

 

6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
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7.  การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ด"านปริมาณ 
       คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนมีการประชุม

เพ่ือวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยWางน9อย ป1ละ 2 

คร้ัง 

 

 

การสังเกตการเข9า

รWวมการประชุม 

ตรวจบันทึกการ

ประชุม 

 

บันทึกการประชุม 

ด"านคุณภาพ 
       คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียน 

บ9านสวนวิทยาคมมีสWวนรWวมในการจัดการศึกษา 

 

รายงานผลการสรุป

การดำเนินโครงการ 

 

แบบสรุปประเมิน

โครงการ 

 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

 8.1 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมมีสWวนรWวมในการจัดการศึกษา  

 

       (ลงช่ือ)                   ผู9เสนอโครงการ 

     (นางสาวปรางทิพยk เต็มสวัสด์ิ) 

 

  (ลงช่ือ)                   ผู9เสนอโครงการ 

                 (นางสาวภัทรสุดา  โมทิม) 

 

 (ลงช่ือ)             ผู9เห็นชอบโครงการ 

                         (นางปรางทิพยk  เต็มสวัสด์ิ) 

               หัวหน9ากลุWมงานบริหารงานบุคคล 

 

       (ลงช่ือ)     ผู9รับโครงการ 

                        (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

           หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

 

(ลงช่ือ)     ผู9อนุมัติโครงการ 

                        (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

           รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 



               แผนปฏิบัติการประจำป1การศึกษา  2565 หน9า   

           

299 

       (ลงช่ือ)              ผู9อนุมัติโครงการ 

                                    (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 
                     ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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โครงการ   พัฒนาระบบงานบุคลากร 

กลุ%มงาน   บริหารงานบุคคล 

สนองกลยุทธNโรงเรียน ข9อที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเน9นความรWวมมือ

กับทุกภาคสWวน เพ่ือสWงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
นโยบายสพฐ.  ด9านความปลอดภัย/ด9านโอกาส/ด9านคุณภาพ/ด9านประสิทธิภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู9บริหาร 

สถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ        โครงการใหมW     

ผูUรับผิดชอบโครงการ  นางปรางทิพยk  เต็มสวัสด์ิ 

ระยะเวลาในการดำเนินการ    ตลอดป1การศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากการพัฒนาระบบการบริหารงานและพัฒนาองคkกรอยWางเปwนระบบครบวงจร เปwนงานท่ี

สWงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา ให9มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลใน 

การทำงานมากที่สุด กลุWมบริหารงานบุคคลจึงมีความจำเปwนอยWางยิ่งที่จะต9องพัฒนาการดำเนินงานตWาง ๆ 

เพื่อให9เกิดความสะดวก และความคลWองตัวในการดำเนินงานของกลุWมงานให9เปwนไปตามวัตถุประสงคkและ

นโยบายของทางราชการตWอไป  

 

2. วัตถุประสงคN 

2.1 เพ่ือพัฒนาระบบงานบุคลากรของโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมให9มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

2.2 เพ่ือจัดเก็บข9อมูลให9เกิดความสมบูรณk  

2.3 เพ่ือให9การใช9วัสดุอุปกรณkภายในฝãายมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

 

3. เป]าหมาย  

3.1 ดUานปริมาณ  

3.1.1 บุคลากรของโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม ได9รับความสะดวกในการรับบริการจาก

งานบุคลากร ร9อยละ 95  

3.1.2 การบริหารกลุWมบริหารงานบุคคลเกิดความสมบูรณkและเปwนปmจจุบัน ร9อยละ 95 

3.2 ดUานคุณภาพ 

3.2.1 บุคลากรของโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมปฏิบัติงานได9อยWางมีประสิทธิภาพ 

3.2.2 มีระบบการบริหารงานของกลุWมบริหารงานบุคคลท่ีสมบูรณk 

3.2.3 วัสดุพร9อมใช9งานได9อยWางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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4. วิธีดำเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูUรับผิดชอบ 

ข้ันเตรียมการ   

1.ศึกษาผลการปฏิบัติงานในป1ท่ีผWานมา 

 

- 

 

มี.ค. 65 

 

นางปรางทิพยk เต็มสวัสด์ิ 

ข้ันดำเนินการ  

1.ดำเนินงานตามโครงการ  

1.1 วางแผนการใช9วัสดุอุปกรณk 

1.2 ดำเนินการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณk 

d 

 

3,000 

2,000 

 

 

ก.ค-ก.ย.65 

ม.ค-มี.ค.65 

 

 

บุคลากรในฝãายงาน 

2.กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัฒนาบุคลากร 

2.1 งานวิทยะฐานะ 

2.2 งานการเล่ือนข้ันและเงินเดือน 

2.3 งานจัดทำข9อมูลสารสนเทศและจัดทำ

เอกสาร 

2.4 พัฒนาการดำเนินงานเวรยาม และเวร

ประจัน 

 ตลอดป1

การศึกษา 

 

นางปรางทิพยk เต็มสวัสด์ิ 

นางสาวภัทรสุดา โมทิม 

ข้ันประเมินและรายงานผล  

1. สรุปประเมินโครงการ 

2. จัดทำรายงานโครงการนำเสนอ  

ฝãายบริหาร 

 

 

 

ต.ค.65 

มี.ค.66 

 

นางปรางทิพยk เต็มสวัสด์ิ 

 

5. รายละเอียดการขอใชUงบประมาณ 

รายการ งบประมาณ 

1. ตอบแทน - 

2. ใช9สอย - 

3. วัสดุ 5,000 

รวม 5,000 
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6. ระยะเวลาการใชUงบประมาณ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ไตรมาสท่ี 3  

ป<งบประมาณ 2565 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

ป<งบประมาณ 2565 

( 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 1 

ป<งบประมาณ 2566 

( 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค.65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

ป<งบประมาณ 2566 

(1 ม.ค. 66– 31 มี.ค. 66 ) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

  3,000    2,000  

 

7.  การวัดผลประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ%งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชU 

ด"านปริมาณ 
1. บุคลากรของโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม ได9รับความสะดวกในการ

รับบริการจากงานบุคลากร ร9อยละ 95  

2. การบริหารกลุWมบริหารงานบุคคลเกิดความสมบูรณkและเปwน

ปmจจุบัน ร9อยละ 95 

 

 

 

ประเมินผล 

 

 

แบบประเมินผล 

ด"านคุณภาพ 
บุคลากรของโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคมมีความพึงพอใจตWอการได9รับ

บริการจากงานบุคคล 

 

ประเมินผล 

 

แบบประเมินผล 

 

8. ผลท่ีคาดว%าจะไดUรับ 

การปฏิบัติหน9าท่ีของกลุWมงานบุคคลเปwนไปด9วยความสะดวกและคลWองตัวทำให9เกิดผลดีตWอราชการ 

สถานศึกษาและบุคลากรของโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

           (ลงช่ือ)                   ผู9เสนอโครงการ 

                       (นางปรางทิพยk  เต็มสวัสด์ิ) 

 

(ลงช่ือ)                   ผู9เห็นชอบโครงการ 

                       (นางปรางทิพยk  เต็มสวัสด์ิ) 

                           หัวหน9ากลุWมงานบริหารงานบุคคล 
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              (ลงช่ือ)             ผู9รับโครงการ 

                        (นางสาวสุรียkพรรณ  นาคกุล) 

           หัวหน9างานการจัดทำแผนงบประมาณ 

 

    (ลงช่ือ)             ผู9อนุมัติโครงการ 

                        (นางสาวปนัดดา  ปานบุตร) 

           รองผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 

 

       (ลงช่ือ)             ผู9อนุมัติโครงการ 

                           (นายเกียรติชัย     สังขkจันทรk) 

                     ผู9อำนวยการโรงเรียนบ9านสวนวิทยาคม 
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