
รายงานกำกับติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินของโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
************************************** 

หลักการและเหตุผล  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ได้กำหนดแนวการจัดการศึกษาไว้ในสาระ

บัญญัติ  หมวด 4 การจัดการศึกษาต้องยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้ผู ้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  สื่อการเรียนการสอนเป็นตัวกลาง  ซึ่งมีความสำคัญในกระบวนการเรียนการ
สอน  มีหน้าที่เป็นตัวนำความต้องการของครูไปสู่ตัวนักเรียนอย่างถูกต้อง  และรวดเร็ว  เป็นผลให้นักเรียน
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม  ช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนได้ทำกิจกรรมหลาย ๆ รูปแบบ เช่น การใช้ศูนย์การเรียน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การสาธิต  
การแสดงนาฏการ  เป็นต้น  ช่วยให้ผู้สอนสอนตรงตามจุดมุ่งหมายการเรียนการสอน  ทำให้การสอนง่ายขึ้น  
ประหยัดเวลาในการสอน  นักเรียนได้มีเวลาในการทำกิจกรรมการเรียนมากข้ึน 

คุณค่าของสื่อการเรียนการสอน  สามารถเอาชนะข้อจำกัดเรื่องความแตกต่างของประสบการณ์ดั้งเดิม 
ของผู้เรียน  คือ  เมื่อใช้สื่อการเรียนการสอนแล้วจะช่วยให้นักเรียนซึ่งมีประสบการณ์เดิมต่างกัน  เข้าใจได้
ใกล้เคียงกัน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  ตระหนักถึงความสำคัญในแนวทางการจัดการศึกษา  เพื่อให้
นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ  และเต็มตามศักยภาพ  จึงกำหนดโครงการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนข้ึน 

วัตถุประสงค์   
1.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจ และสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร สืบค้น 

นำเสนอข้อมูล ผลงาน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนศึกษาหลักการใช้สื่อ เลือกใช้สื่อที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม หลากหลาย 

สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างของผู้เรียน โดยจัดหา จัดทำ 
พัฒนาหรือปรับปรุงสื่อด้วยการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้  ทั้งนี้  มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน  รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของ
สื่ออย่างต่อเนื่อง 

3.เพ่ือพัฒนาให้โรงเรียนได้มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

เป้าหมาย    
 เชิงปริมาณ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถเลือกซื้อและผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสม  
คิดเป็น ร้อยละ 80   

2.  นักเรียนในโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1ได้รับการส่งเสริม  การจัดการเรียนรู้จากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  คิดเป็นร้อยละ 100 

 



 เชิงคุณภาพ 
 คณะครูมีส่วนร่วมในเลือกซ้ือและผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง  

และนำความรู้ที่ได้รับจากการใช้สื่อคอมพิวเตอร์นำเสนอผลงานในสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้โรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา 1มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบ 

วิธีการดำเนินงาน 
๑. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกับคณะครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ในการดำเนินงานโครงการ 
๒. สำรวจสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน 
๓. สำรวจความต้องการสื่อการเรียนการสอนของคณะครูทุกคน 
๔. ดำเนินการจัดทำ จัดหา หรือจัดเลือกซ้ือสื่อการเรียนการสอนสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
๕. จัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
๖. ดำเนินการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย   

เช่น  จัดคอมพิวเตอร์ จากแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา 
๗. คณะครูผู้สอนทุกคนประเมินและรายงานผลการใช้สื่อการเรียนการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
๘. ติดตามและประเมินผลโครงการ 
๙. สรุปและรายงานผลการประเมินโครงการ 

ระยะเวลาดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   
ตุลาคม 2564  –  กันยายน 2565 

การรายงานผลการดำเนินงาน 
1. คณะครูมีส่วนร่วมในเลือกซ้ือและผลิตสื่อการเรียนการสอน  คิดเป็นร้อยละ 100   
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนรู้ที่ครูจัดขึ้น และนำความรู้ที่ได้รับจาก  

การใช้สื่อคอมพิวเตอร์นำเสนอผลงานในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้  คิดเป็นร้อยละ  80   
3. มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนที่เป็นระบบ   

 
 
 



รายงานกำกับติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินของโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
การดำเนินการ 

งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

 

กำลังดำเนินการ 
ดำเนินการ

เรียบร้อยแล้ว 
 

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  

1.1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ครูภัณวดี  แก้วทิพย์)  
  

257,750 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 

 

1.2 

โครงการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC)  
เพ่ือยกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนศตวรรษที่ 21 
 (ครูปราณี  อินทรักษา) 

 

  

- กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

  

 

 

1.3 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
(ห้องเพชรบรรหารฯ 1) (ครูพิมพ์ลภัส  อินทร์สกลุ) 

 
  

1,449,660 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
  

  

1.4 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย (ครูปณิสรา  ชูศรีชัย)  
  

44,100 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
  

  

1.5 โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ครูภัณวดี  แก้วทิพย์)  
  

380,400 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
  

  

1.6 โครงการอาเซียนศึกษา (ครูไชยพร  แย้มมี)  
  

15,000 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
  

  

1.7 โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ครูสิทธิชัย  สขุราชกจิ)  
  

382,200 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
  

  

1.8 
โครงการทัศนศึกษา (รายจ่ายประจำ)  
(ครูกาญจนาพร  เชิดชูสุวรรณ)  

  
 379,700 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

  

  



รายงานกำกับติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินของโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
การดำเนินการ 

งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

 

กำลังดำเนินการ 
ดำเนินการ

เรียบร้อยแล้ว 
 

1.9 
โครงการยกระดับกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล  
(ครูกัญญาพัชร  เกตุแก้ว) 

 
  

125,000 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
  

  
  กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมความเป็นไทยใส่ใจจิตอาสา   

2.1 
โครงการวันสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย  
(ครูรวงทอง  ปิ่นเจริญ) 

  
 60,000 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

  

  

2.2 
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน  
(ครูวีระยุทธ  โพธิ์สุวรรณ) 

 
  

250,000 
กลุ่มงานบริหารบุคคลและ

กิจการนกัเรียน 

  

  
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง   

3.1  โครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง (ครูสุภาณี  ปุ้ยทองดี)  
  

15,000 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
  

  

3.2 
 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (จ.อ.หญิง หทัยชนก) 

  
 15,000 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

  

  
  กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   

4.1 
 โครงการมหกรรมการศึกษา เปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่สากล  
(B.J.1 Open House) (ครูภัณวดี  แก้วทิพย์) 

ยังไม่ได้ดำเนินการ 
  

105,900 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
  

  

4.2 
โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ (MC.MK.)  
(ครูวรางคณา  พรหมชนะ) 

 
  

5,000 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
  

  
 
 
 

     
 

 



รายงานกำกับติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินของโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
การดำเนินการ 

งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

 

กำลังดำเนินการ 
ดำเนินการ

เรียบร้อยแล้ว 
 

  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารการจัดการที่มีคุณภาพ   

5.1 โครงการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอน (ครูณัฐวุฒิ  สุดโต) 
  

 332,000 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
  

  

5.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา (ครูภานุวัฒน์  บ่อพิมาย) ยังไม่ได้ดำเนินการ 
  

2,000 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
  

  

5.3 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย ICT (ครูสุรศักด์ิ  สีน้ำเงิน)  
  

962,152 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
  

  

5.4 โครงการห้องสมุดมีชีวิต (ครจินตนา  บำรุงเพ็ชร)  
  

140,000 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
  

  

5.5 โครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล (ครูวลัยพรรณ  บุญมี)  
  

47,248 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
  

  

5.6 โครงการนิเทศการศึกษา (ครูปราณี  อินทรักษา)  
  

11,400 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
  

  

5.7 โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ (ครูปิยธิดา  สร้อยระย้า)  
  

78,700 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
  

  

5.8 
โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4 และ ปวช. 1  
ประจำปีการศึกษา 2565 (ครูศิริพร  เถาว์โท)  

  
 50,000 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

  

  

5.9 
โครงการพัฒนาบุคลกรและระบบบริหารการจัดการที่มีคุณภาพ 
สู่มาตรฐานสากล (ครูไชยพร  แย้มมี) 

 
  

4,456,800 
กลุ่มงานบริหารบุคคลและ

กิจการนกัเรียน 

  

  
        



รายงานกำกับติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินของโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
การดำเนินการ 

งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

 

กำลังดำเนินการ 
ดำเนินการ

เรียบร้อยแล้ว 
 

5.10 
โครงการดูแลอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค 
 (ครูประพนธ์  ชิดปราง) 

  
 760,500 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

  

  

5.11 โครงการประชาสัมพันธ์ (ครูวรางคณา  พรหมชนะ)  
  

40,000 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  

  

5.12 
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการงานบริหารทั่วไป  
(ครูณัฐวรา  สุกใส) 

  
 45,000 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

  

  

5.13 
โครงการพัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์  
(ครูวรางคณา  พรหมชนะ) 

  
 70,000 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

  

  

5.14 
โครงการส่งเสริมสุขภาพ จัดซ้ือยาเวชภัณฑ์และอปุกรณ์ และ
ปรับปรุงห้องพยาบาล (ครูจิตรลัดดา  กุศลเสถียร) 

  
 55,000 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

  

  

5.15 
โครงการพัฒนาการบริหารการจัดการสถานศึกษา  
(ครูพรทิพย ์ วันดี) 

 
  

3,949,000 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
  

  

5.16 
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ  
(ครูกัญญาพัชร  เกตุแก้ว) 

 
  

90,500 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
  

  
  กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างอัตลักษณ์และเอกลกัษณ์ของโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   

6.1 โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์อัตลกัษณ์ (ครูธนัตตา  ทองบ้านโข้ง)  
  

3,204,000 
กลุ่มงานบริหารบุคคลและ

กิจการนกัเรียน 

  

  

6.2 
โครงการยานพาหนะเพ่ือการศึกษาและเสริมสร้างอัตลักษณ์  
(ครูทัศนัย  กองมา) 

 
  

550,000 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  

  
        



รายงานกำกับติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินของโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
การดำเนินการ 

งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

 

กำลังดำเนินการ 
ดำเนินการ

เรียบร้อยแล้ว 
 

6.3 
โครงการสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนถูกสขุลกัษณะ  
(ครูประเมิน โพธิ์หอม) 

  
 60,000 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

  

  
  กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ   

7.1 
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
(ครูจิรวัฒน์  โสภาพันธุ์) 

 
  

145,000 
กลุ่มงานบริหารบุคคลและ

กิจการนกัเรียน 

  

  
 

 


