
 



 

 

ประกาศโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
เรื่อง การอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 
------------------------------------------------------ 

 
แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานภายในโรงเรียน

อย่างมีระบบโดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบายของโรงเรียน งาน/โครงการ/กิจกรรม           
ที่สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรฐานการศึกษาของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิเคราะห์ถึงสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของทุกฝ่ายตามมาตรฐาน เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใช้เป็นคู่มือในการบริหาร
จัดการศึกษาภายในโรงเรียนตามภารกิจ ภาระงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่กำหนดไว้ 
เพ่ือให้การนำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ไปดำเนินการสู่เป้าหมายที่กำหนด คณะกรรมการสถานศึกษาได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมัติให้โรงเรียนนำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ไปใช้เพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุด
ต่อไป 
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(นายอนันต์  รัตนวงศ์) 
                                                                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 
               ลงชื่อ 

(นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 



คำนำ 

 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564  เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
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โรงเรียน  เอกลักษณ์ของโรงเรียน  อัตลักษณ์ของโรงเรียน  งาน/โครงการ/กิจกรรม  ที่สอดคล้องกับนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  และมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน โดยได้วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และสภาพปัญหา ความต้องการของโรงเรียนตามมาตรฐาน เพ่ือให้ผู้
มีส ่วนเกี ่ยวข้องใช้เป็นคู ่มือในการบริหารจัดการศึกษาภายในโรงเรียนตามภารกิจ ภาระงาน ให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนที่ให้คำแนะนำ กำลังใจ ตลอดจนคณะทำงานที่ให้การช่วยเหลือใน
การจดัทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการ
เล่มนี้  จะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 
       งานแผนงาน  กลุ่มบริหารงบประมาณ 
                 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  
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  ส่วนที่ 1 หน้าที่ 1  
 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

ส่วนที่ 1 
 

บทนำ 
 

 

1. สภาพปัจจุบัน 

 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ เป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบล สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา         
เขต 12 กระทรวงศึกษาธิการ ตั ้งอยู ่ที ่บ้านสระแก้ว เลขที ่ 250 หมู ่ที ่ 5 ตำบลสระแก้วอำเภอท่าศาลา                
จังหวัดนครศรีธรรมราช e-mail sakaewrattanawit@hotmail.com, www.sakr.ac.th. เดิมสังกัดสำนักงาน
การศึกษาเอกชนชื่อโรงเรียนสระแก้ววิทยา ซึ่งได้จัดตั้งขึ ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2500 โดยนายฝาก 
รัตนสมบัติ  เป็นเจ้าของ  นายบรรจบ รัตนสมบัติ เป็นผู้จัดการ ต่อมาเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2527  เจ้าของ
ได้โอนโรงเรียนให้กับ กรมสามัญศึกษา ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสระแก้ววิทยา  เป็นโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
ได้ชื่อย่อว่า ส.ว.  และ มีผู้บริจาคท่ีดินเพิ่มเติมรวม  35  ไร่  2  งาน  50  ตารางวา  ดังนี้ 

นายฝาก  รัตนสมบัติ  บริจาค  8  ไร่  2  งาน  50 ตารางวา 
นายเอี่ยม  นางเชี้ยน  เอี่ยมคง  บริจาค  20  ไร่ 1 งาน  72  ตารางวา 
นายคล้อย - นางคล่อง  เพชรสง  บริจาค  1  ไร่  2  งาน  10 ตารางวา 
นายนิคม - นางนันทา  คงทน  และ นายฉลอง - นางปราณี พิมเสน บริจาค 5 ไร่ 18 ตารางวา 
 

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน 
 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลา 
นายวิจิตร  รอดภัย อาจารย์ใหญ่ 2527 – 2537 
นายวิจิตร  รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน 2537 – 2538 
นายวานิช  สระแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน 2538 – 2541 
นายประศาสน์  วิโรภาส ผู้อำนวยการโรงเรียน 2541 – 2548 
นายประมวล  คงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 2549 – 2552 
นายประพฤติ  วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน 2552 – 2556 
นางกิ่งขวัญ  สุขสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียน 2556 – 2561 
นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง ผู้อำนวยการโรงเรียน 2561 – ปัจจุบัน 

 
 

 

mailto:sakaewrattanawit@hotmail.com
http://www.sakr.ac.th/


  ส่วนที่ 1 หน้าที่ 2  
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ตราประจำโรงเรียน 

 
 
 
       
 
 
 
 
 

 เป็นรูปสระน้ำ  มีดอกบัวและเพชรในดวงอาทิตย์  ล้อมด้วยกรอบสามเหลี่ยม 

ความหมายของตรา 

กรอบเหลี่ยมด้านบน  หมายถึง  ความฉลาดเฉลียวหลักแหลมที่นักเรียนพึงมี 
เพชรในดวงอาทิตย์  หมายถึง  ความเข้มแข็ง  ความสว่างในหนทางนำชีวิตไปสู่ความสำเร็จ 
สระที่มีดอกบัว  หมายถึง  ชื่อของโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  คือสระที่ก่อให้เกิดปัญญา 
น้ำในสระ  หมายถึง  ความเยือกเย็น  อ่อนน้อมถ่อมตนที่นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ พึงมีต่อ

ทุกคน 

สีประจำโรงเรียน 

 น้ำเงิน – ขาว 
 น้ำเงิน  หมายถึง  ผู้ที่มีความหนักแน่น  สุขุม  เยือกเย็น 
 ขาว  หมายถึง  ผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  จิตใจบริสุทธิ์  ยึดมั่นในศาสนา 

ปรัชญาโรงเรียน 

 “ นตถิ  ปญญา  สมาอาภา “ 
 “ แสงสว่าง  เสมอด้วยปัญญาไม่มี “ 

คำขวัญโรงเรียน 

 “ การเรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  กิจกรรมเด่น  เน้นชุมชน “ 
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ดอกไม้ประจำโรงเรียน 

 ดอกปาริชาต ิ

อักษรย่อโรงเรียน 

 ส.ว. 
 

2. ข้อมูลผู้เรียน / ครู / ผู้บริหาร / บุคลากร 
 

2.1 จำนวนนักเรียน  ม.ต้น ,  ม.ปลาย  (ข้อมูล ณ วันที่ 25  มิถุนายน  2564) 
ระดับชั้น ชาย   หญิง รวม 

ม.1 62 42 104 
ม.2 42 46 88 
ม.3 45 31 76 

รวม ม.ต้น 149 119 268 
ม.4 17 29 46 
ม.5 27 15 42 
ม.6 20 29 49 

รวม ม.ปลาย 64 73 137 
รวมทั้งสิ้น 213 192 405 

 
2.2  พื้นที่บริการมี  20  โรงเรียนคือ 

 

ตำบล โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
 
 
 

ตำบลสระแก้ว 

1. โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 
2. โรงเรียนบ้านอินทนิน 
3. โรงเรียนวัดนากุน 
4. โรงเรียนบ้านชุมโลง 
5. โรงเรียนบ้านหนับเภา 
6. โรงเรียนบ้านเราะ (อุทัยประชาสรรค์) 
7. โรงเรียนวัดนำ้ตก 
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ตำบล โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
 

ตำบลกลาย 
8. โรงเรียนบ้านบ่อกรูด 
9. โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ 
10. โรงเรียนบ้านปากดวด 
11. โรงเรียนวัดดอนใคร 
12. โรงเรียนบ้านพังปริง 

 
 

ตำบลตลิง่ชัน 

13. โรงเรียนวัดปลักปลา 
14. โรงเรียนวัดจันทาราม 
15. โรงเรียนบ้านปากเจา 
16. โรงเรียนบ้านหน้าเขาวดั 
17. โรงเรียนบ้านหนองหว้า 

 
ตำบลท่าขึ้น 

18. โรงเรียนวัดยางงาม 
19. โรงเรียนวัดทางขึ้น 
20. โรงเรียนบ้านสำนักม่วง 

 
2.3  ตารางแสดงจำนวนบุคลากรโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

จำแนกตามงานที่ปฏิบัติ 

 

สายการปฏิบัติงาน 
จำนวนคน 

ชาย หญิง รวม 
ฝ่ายบริหาร  1 1 2 
ฝ่ายปฏิบัติการสอน  4 18 22 
ลูกจ้างชั่วคราว 4 6 10 

รวม 9 25 34 
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2.4  ตารางแสดงครู – อาจารย์โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

จำแนกตามตำแหน่งและระดับ 

ตำแหน่ง ระดับ ค.ศ. รวม 
ครูผู้ช่วย 1 2 3 

ผู้อำนวยการโรงเรียน - - - 1 1 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน - - - 1 1 

คร ู - 3 10 9 22 
รวม - 3 10 11 24 

 
3. อาคารสถานที่ 

3.1 ตารางแสดงจำนวนอาคารเรยีนและอาคารประกอบ 
 

แบบอาคาร ปีงบประมาณ จำนวน 
อาคารเรียน แบบ 316 ล. 
โรงฝึกงาน 
หอประชุมมาตรฐาน 100/27 
อาคารชั่วคราว 
อาคารเรียน 216 ล. (ปรับปรุง 29) 

2529 
2530 
2533 
2539 
2540 

18 ห้องเรียน 
1 หลัง 
1 หลัง 

4  ห้องเรียน 

12  ห้องเรียน 
   

3.2 ตารางแสดงสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ 
 

แบบอาคาร ปีงบประมาณ จำนวน 
ห้องส้วมนักเรียนชาย 
ห้องส้วมนักเรียนหญิง 
บ้านพักครู 
บ้านพักนักการภารโรง 
สนามฟุตบอล 
สนามบาสเกตบอล 
หอถังประปา 
หอพระพุทธรูป 
สนามตะกร้อกลางแจ้ง 

2528 
2531 

2528, 2530 
2533 

 
 
 

2540 
 

2  หลัง 
2  หลัง 
2  หลัง 
1  หลัง 
1 สนาม 
1 สนาม 
1  หลัง 
1  หลัง 
1 สนาม 
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แบบอาคาร ปีงบประมาณ จำนวน 
ที่จอดรถครู 
ที่จอดรถนักเรียน 
โรงอาหาร 
ที่ปัสสาวะกลางแจ้งสำหรับนักเรียนชาย 
ที่จอดรถนักเรียน 
ป้อมยาม 
โรงกรองน้ำบาดาล 
สนามบาสเก็ตบอล 

2554 
2553 
2552 
2540 
2554 
2554 
2556 
2559 

1  หลัง 
1  หลัง 
1  หลัง 
2  หลัง 
1  หลัง 
1  หลัง 
1 หลัง 

1  สนาม 
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แผนผังโรงเรียน 
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ส่วนที่ 2 
 

ทิศทาง 
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

 

 
 

 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12             
ได้กำหนดแนวนโยบายของโรงเรียน เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางดำเนินงานตามภารกิจ  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ             
และประสิทธิผลดังนี้ 

วิสัยทัศน์  (VISION) 
 

  มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม รักษ์ความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล 
 

 พันธกิจ  (MISSION) 
 

1. จัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีทักษะการ
เรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ มีทักษะอาชีพและ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3. พัฒนาส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า 

4. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาทุกระดับตามหลักการ และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

5. เสริมสร้างผู้เรียนให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 

6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

7. พัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

8. จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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เป้าประสงค์  (GOAL)  

1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 

2. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ มีทักษะอาชีพและพัฒนาตนเอง 

อย่างต่อเนื่อง 

 3. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
และมีความสุข 

4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคมได้เต็มศักยภาพของตนเอง 

5. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

6. สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า 

 7. สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่หลากหลาย ทันสมัย เพียงพอที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้และตรงตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

8. ผู้เรียนมีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาและสร้างนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม 

9. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 

10. ผู้เรียนมีความตระหนัก เห็นคุณค่า สืบสานประเพณี วัฒนธรรม อนุรักษ์ความเป็นไทย และ
สิ่งแวดล้อม 

11. ผู้เรียนสามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

12. สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 13. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศท่ีเน้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาสื่อสาร
ในชีวิตประจำวัน 

 
นโยบายประจำโรงเรียน 

1.  เร่งรัดพัฒนาให้มีการจัดองค์กร  โครงสร้าง และการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร  ให้
บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

2.  สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา  การจัดกิจกรรม และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  3.  สนับสนุน  ส่งเสริม ให้มีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่ทันสมัยและหลากหลาย 
  4.  สนับสนุนส่งเสริมความสัมพันธ์  และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
  5.  สนับสนุนส่งเสริม และเร่งรัดพัฒนาให้ครูมีความรู้ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมีคุณลักษณะ

ที่เหมาะสม 
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  6.  พัฒนาให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  7.  สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  โดยการฝึกอบรมและจัด

กิจกรรมให้ผู้เรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความกตัญญูกตเวที  มีความเมตตากรุณา           
โอบอ้อมอารี  และไม่เห็นแก่ตัว  มีความประหยัด  และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

  8.  สนับสนุน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอุปนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
  9.  สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ  และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา 
  10. สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์และมีวิจารณญาณ                  

มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง  และมีวิสัยทัศน์ 
  11. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
  12. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 
  13. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมี

เจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต 
  14.  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  15.  ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  16.  ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพ  เพ่ือให้นักเรียนมีการหารายได้ระหว่างเรียนอย่างต่อเนื่อง 
  17. เร่งรัดพัฒนาให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพครบวงจร  คือมีการวางแผนดำเนินการตามแผน 

ตรวจสอบประเมินผล  ปรับปรุงและรายงาน 
 

กลยุทธ์สถานศึกษา(Strategy)  
กลยุทธ์ที่ 1   คุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 2   กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
  “ โรงเรียนน่าอยู่  ครูดี  นักเรียนมีคุณภาพ ” 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน   
  “ รักการเรียนรู้  อยู่อย่างมีความสุข  ” 
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ส่วนที่ 3 
 

มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 

 
 

 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
ตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ นโยบายประจำโรงเรียน เอกลักษณ์ของโรงเรียน และอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน เพ่ือเป็นแนวทางขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  มีมาตรฐานการศึกษา  3  มาตรฐาน  และมียุทธศาสตร์ระดับโครงการ  
45  โครงการ  ดังนี้ 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2562 

มีจำนวน 3 มาตรฐาน คือ  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
  
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

 1.1 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

 1.2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 1.3 โครงการงานวันวิชาการ  
 1.4 โครงการพัฒนางานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ   
 1.5 โครงการส่งเสริมสุขภาพกีฬาสามัคคี (ภายใน-ภายนอก)  
 1.6 โครงการพัฒนางานอนามัยและส่งเสริมสุขภาพ 

 1.7 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่งานศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์  
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 1.8 โครงการนักเรียนพิเศษเรียนร่วม   
 1.9 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.10 โครงการโรงเรียนสุจริต 
 1.11 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
 

มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 2.1 โครงการจ้างบุคลากรทางการศึกษา  
 2.2 โครงการพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์  
 2.3 โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 2.4 โครงการพัฒนางานทะเบียน - วัดผล 
 2.5 โครงการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4  
 2.6 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ  
 2.7 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.8 โครงการนิเทศภายใน  
 2.9 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียน 
 2.10 โครงการทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการฯ  
 2.11 โครงการทัศนศึกษาเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
 2.12 โครงการสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียน 
 2.13 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.14 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 2.15 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
 2.16 โครงการพื้นที่สวยด้วยมือเรา 
 2.17 โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
 2.18 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล 
             2.19 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
 2.20 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.21 โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
 2.22 โครงการจัดการขยะ 
 2.23 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

 3.1 โครงการทุนการศึกษา 
 3.2 โครงการเพชรรัตนวิทย์ 
 3.3 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 3.4 โครงการพัฒนาทักษะกระบวนคิด 
 3.5 โครงการค่ายวิชาการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 3.6 โครงการกิจกรรมลูกเสือไทย นักศึกษาวิชาทหาร   
 3.7 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 
 3.8 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 3.9 โครงการส่งเสริมกิจกรรมชุมนุม 
 3.10 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน        
 3.11 โครงการธรรมนำชีวิต  
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ส่วนที่ 4 
 

แผนงาน / งาน / โครงการ  ประจำปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
                  *********************************** 

 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 12  ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2564 และได้นำงบประมาณในส่วนนี้ไปจัดสรรสำหรับการ
ดำเนินงานโครงการสนองตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  นโยบายของโรงเรียน  เอกลักษณ์โรงเรียน    
อัตลักษณ์โรงเรียน  เพ่ือเป็นแนวทางขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นไปตามกรอบเงื่อนไข
งบประมาณ ที่กำหนด  โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ  และผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  จำนวน  45  โครงการดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1 สรุปจำนวนงบประมาณที่ใช้ในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  2563 
 

กลยุทธ์ด้าน จำนวน
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ  
รวม 

หมายเหตุ 
(ใช้งบอ่ืนๆ) งบบริหาร

ทั่วไป 
งบวิชาการ เรียนฟรี 

15 ปี 
มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 

 
11 8,000 37,800 

 
- 45,800 - 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  

23 265,610 871,745 120,000 1,257,355 556,800 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

11 12,400  3,100 180,800 193,200 44,000 

รวม 45 278,010 871,745 300,800 1,496,355 600,800 
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จำนวนเงินที่จดัสรรทำแผน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ  2564 
 

 
เงินอุดหนุนฯ   ภาคเรียนที่ 1 / 2562  ……666,850……   บาท 

ภาคเรียนที่ 2 / 2562  ……666,850……   บาท 
              รวม    ……1,333,700……….   บาท 
     

 แบ่งเป็น  งบวิชาการ 60 % =  ……800,220………     บาท 
   งบบริหารทั่วไป 30 % =         ……400,110………     บาท 
   งบสำรองจ่าย   10 % =         …….133,370………    บาท 

 

เงินกิจกรรมเรียนฟรี 15 ปี 
    ภาคเรียนที่ 1/2562 = ………167,315………     บาท 
    ภาคเรียนที่ 2/2562 = ………167,315………     บาท 
       รวม ........334,630……..       บาท 
 
เงินอ่ืนๆ ที่จ่าย  1. เงินระดมทรัพยากร     476,800 บาท 
   2. เงินค่าใช้จ่ายการดำเนินงานกองทุนฯ  (กยศ)       3,000 บาท 
       รวม           479,800  บาท 
       

 
เงินที่ใช้ได้ตามโครงการ     งบวิชาการ 60 % =  ……800,220………     บาท 
    งบบริหารทั่วไป 30 % =         ……400,110………     บาท 

งบเรียนฟรี 15 ปี  =  ……334,630………     บาท 
งบอ่ืนๆ   =  ….125,800………         บาท 

งบสำรองจ่าย 10 % =         ……133,370………    บาท 

   รวม         1,794,130             บาท 

งบประมาณตามโครงการ     งบวิชาการ 60 % =  ……871,745………      บาท 
    งบบริหารทั่วไป 30 % =         ……278,010………       บาท 

งบเรียนฟรี 15 ปี  =  ……300,800………       บาท 
งบอ่ืนๆ   =  ….600,800………        บาท 

      รวม         2,051,355            บาท 
เหลืองบประมาณ      -257,225          บาท 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ งบบริหาร
ทั่วไป 

งบ 
วิชาการ 

เรียนฟรี 
15 ปี งบอ่ืนๆ 

1 โครงการส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน  - 0 -  - พ.ค.64/พ.ย.64 ครูพัชร ี

2 
โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

 -  
0 

-  -   
พ.ค.-ก.ย.64/ 

พ.ย.64-ก.พ.65 
ครูกรีฑาพล 
ครูจรภุรณ ์

3 
โครงการงานวันวิชาการ  
 

-   
0 

-  -  
ส.ค.64/ธ.ค.64/

ม.ค.65 
ครูเกสร 

ครูปาณสิรา 

4 
โครงการพฒันางานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ   

 -  
7,800 - 

  
-   พ.ค.64-มี.ค.65  

ครูจิราภรณ ์

5 
โครงการส่งเสริมสุขภาพกีฬา
สามัคคี (ภายใน-ภายนอก)  

-   
15,000 - 

  
 -  พ.ค.64-ม.ค.65  

ครูจักรณรงค ์

6 
โครงการพัฒนางานอนามัยและ
ส่งเสริมสุขภาพ 

8,000  
- 

 -  -  
พ.ค.64-มี.ค.65 

  

ครูฐิติรตัน ์

7 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่
งานศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์  

 -  
8,000 

 
 -   -  พ.ค.64-ก.พ.65   

ครูวาสนา (ฉ) 

8 โครงการนักเรียนพิเศษเรียนร่วม    - 2,000 - -  พ.ค.64-มี.ค.65 ครูวาสนา (ฉ) 

9 โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและคณุลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- 
 
 

0 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

พ.ค.64 
 
 

ครูสอหมาด 

10 โครงการโรงเรยีนสุจริต - 2,000 - - พ.ค.64 ครูสอหมาด 

11 โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ.  
 

- 
 

3,000 
 

- 
 

- 
 

พ.ค.64-มี.ค.65 
 

ครูเกษร 
ครูปาณสิรา 

รวม 8,000 37,800 - -  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ชื่องาน/โครงการและงบประมาณ 

มาตรฐานที่ 1  

คุณภาพผู้เรียน  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบบริหาร
ทัว่ไป 

งบ 
วิชาการ 

เรียนฟรี 
15 ปี 

งบอ่ืนๆ 
  

12 โครงการจ้างบุคลากรทางการ
ศึกษา  

- 
 

486,780 
  

-  
  

476,800 
  

พ.ค.64/เม.ย.65 
 

ครูระพีพร 

13 โครงการพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์  -  -  - 40,000 พ.ค.64/ก.พ.65 ครูกนกวรรณ 
14 โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
- 
  

20,000  
  

-  
  

- 
  

ม.ิย.64–พ.ย.64 
 

ครูเจริญ 

15 โครงการพัฒนางานทะเบยีน - 
วัดผล 

-  
  

1,000  
  

- 
  

-  
  

พ.ค.64- ม.ีค.65 
 

ครูวาสนา (ฉ) 

16 โครงการรับสมัครนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และปีท่ี 4  

-  
  

2,000 
  

- 
   

- 
  

เม.ย.64 
 

ครูกรีฑาพล 
ครูจรภุรณ ์

17 โครงการพัฒนากลุ่มบรหิาร
วิชาการ  

-  
  

53,000 
  

-  
  

-  
  

พ.ค.64/ส.ค.64/ 
พ.ย.64/ม.ค.65 

ครูกรีฑาพล 
ครูจรภุรณ ์

18 โครงการ พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

 -  2,500  -   -   
ก.ย.64 

 
ครูเกสร 

ครูปาณสิรา 
19 โครงการนิเทศภายใน  

 
 - 
  

0 
  

-  
  

-  
  

ก.ค.64-ธ.ค.64 
 

ครูกรีฑาพล 
ครูจรภุรณ ์

20 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ห้องสมุดโรงเรียน 

 - 
  

4,000 
  

 - 
  

-  
  

พ.ค.64-ก.พ.65 
 

ครูวาสนา (น) 

21 โครงการทดสอบวัดความรูสู้่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการฯ  

-  
  

0 
  

 - 
  

-  
  

ม.ค.65 
 

ครูวนิดา 

22 โครงการทัศนศึกษาเรียนฟรี 15 ปี 
อย่างมีคุณภาพ 

 - 
  

- 
  

80,000 
  

 - 
  

ม.ิย.64-ก.พ.65 
 

ครูวาสนา (คุ) 

23 โครงการสร้างขวัญกำลังใจแก่
นักเรียน 

- 
 

- 
 

40,000 
 

- 
 

ม.ิย.64-ก.พ.65 
 

ครูวาสนา (คุ) 

24 โครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 - 
  

0 
  

 - 
  

- 
  

พ.ค.64-ม.ีค.65 
 

รองผอ. 
ปัญญาวุฒิ 

25 โครงการพัฒนากลุ่มบรหิาร
งบประมาณ 
 

-  
 
  

178,000 
 
  

- 
 
  

40,000 
 
  

พ.ค.64-ม.ีค.65 
 
 

ครูวิจิตรา 

ชื่องาน/โครงการและงบประมาณ 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบบริหาร
ทัว่ไป 

งบ 
วิชาการ 

เรียนฟรี 
15 ปี 

งบอ่ืนๆ 
  

26 โครงการจดัทำแผนปฏิบัติการ
ประจำป ี

 - 
  

12,155 
  

- 
  

-  
  

พ.ค.64-เม.ย.65 
 

ครูวาสนา (คุ) 

27 โครงการพื้นที่สวยด้วยมือเรา 250,000 -  -  - พ.ค.64-ก.พ.65 ครูเจริญ 
28 โครงการพัฒนากลุ่มงาน

บริหารงานท่ัวไป 
15,610  -  -    -  

พ.ค.64-1ก.พ.65 
 

ครูเจนจริา 

29 โครงการพัฒนากลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 

- 
 

63,600 
 

 - 
 

 - 
 

พ.ค.64-เม.ย.65 
 

ครูระพีพร 

30 โครงการพัฒนาการเรยีนการสอน 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
 

- 
 
 

51,000 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

พ.ค.64-ม.ีค.65 
 
 

ครูกรีฑาพล
ครูจรภุรณ ์

หน.กลุ่มสาระ 
31 โครงการประกันคณุภาพ

การศึกษา 
- 
 

3,710 
 

- 
 

- 
 

 พ.ค.64/มี.ค.65 
 

ครูวาสนา (คุ) 

32 โครงการวิจัยในช้ันเรียน - 0 - - พ.ค.64-ก.พ.65 ครูวาสนา (น) 
33 โครงการการจัดการขยะ - 10,000 - - พ.ค.64-ก.พ.65 ครูเจริญ 
34 โครงการโรงเรยีนคุณภาพประจำ

ตำบล 
- 
 

5,000 
 

- 
 

- 
 

มิ.ย.64-มี.ค.65 ครูพรนวีย ์

รวม 265,610 817,745 120,000 556,800  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

งบบริหาร
ทั่วไป 

 

งบ 
วิชาการ 

 

เรียนฟรี 
15 ปี 

 

งบอ่ืนๆ 
 
 

 

35 โครงการทุนการศึกษา  0 - -  3,000 พ.ค.64-ก.พ.65 ครูจิราภรณ ์

36 โครงการเพชรรัตนวิทย ์
 

 - 
  

- 
  

- 
  

 41,000 
  

พ.ค.64-ก.พ.65 
  

ครูกรีฑาพล 
ครูจรภุรณ ์

37 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู ้

 -   3,100  -  -   พ.ค.64-มี.ค.65  
ครูจุลีพร 

ครูพิชามญช์ุ 
38 โครงการพัฒนาทักษะ

กระบวนคิด  
 -  0   -  -  พ.ค.64  

ครูวนิดา 

39 โครงการค่ายวิชาการโรงเรียน
สระแก้วรัตนวิทย์  

-   0  -   -  
มิ.ย.64-ก.พ.65 

  

ครูเกสร 
ครูปาณสิรา 

40 โครงการกิจกรรมลูกเสือไทย 
นักศึกษาวิชาทหาร   

 -  -  50,000  -   มิ.ย.64-ม.ค.65  
ครูยุพเยาว ์

ครูจักรณรงค ์
41 โครงการส่งเสริมศักยภาพ

นักเรียน  
- 
 

- 
 

17,200 
 

- 
 

พ.ค.64-ก.พ.65 
 

ครูกรกนก 

42 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

- 
 

- 
 

89,100 
 

- 
 

พ.ค.64-มี.ค.65 
 

ครูพรนวีย ์

43 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ชุมนุม  

- 
 

- 
 

10,000 
 

- 
 

พ.ค.64-มี.ค.65 
 

ครูพรนวีย ์

44 โครงการพัฒนากลุ่มบรหิาร
กิจการนักเรยีน   

12,400 
 

- 
 

- 
 

- 
 

พ.ค.65-มี.ค.65 
 

ครูสอหมาด 

45 โครงการธรรมนำชีวิต  - - 14,500 - พ.ค.64-มี.ค.65 ครูวิจิตรา 

รวม 12,400  3,100 180,800 44,000  

 
 

 

 

ชื่องาน/โครงการและงบประมาณ 

มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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มาตรฐานที่ 1   
คุณภาพของผู้เรียน 
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ชื่อโครงการ  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
สนองพันธกิจโรงเรียน ข้อที่ 2  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่  1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
สนองนโยบายโรงเรียน ข้อที่ 12 สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   

(1) ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รีบผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
เลขานุการโครงการ นางพัชรี  เทพทอง 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม และพฤศจิกายน 2564 
  
1. หลักการและเหตุผล 

ตามมาตรฐานผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
สถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพ่ือจะได้พัฒนาผู้เรียนในด้านนี้
ต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการและทำงานได้สำเร็จ 
2.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบและมีความคิดแบบองค์รวม 
2.3 สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือนำเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ 
2.4 ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียนและการฟัง รู้จักตั้งคำถามเพ่ือหาเหตุผล 
2.5 ผู้เรียนสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่งความรู้และสื่อต่าง ๆ ได้ทั้งใน

และนอกสถานศึกษา 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น ร้อยละ 75 

 3.1.2  ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตาม
ระดับชั้น ร้อยละ 75 
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3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 

 
4. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 

-   ประชุมวางแผน 
-   เขียนโครงการ 
-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 
พฤษภาคม 2564 
พฤษภาคม 2564 
พฤษภาคม 2564 

- นางพัชรี  เทพทอง 

2.  ขั้นดำเนินการ 
- ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ 

 
พฤษภาคม 2564 

- 
 

นางพัชรี  เทพทอง 
นางกรกนก  บุญเนือง 
นางสาววาสนา  คุระแก้ว 

3. ขั้นสรปุผลประเมินผล 
- ประเมินผล 
- สรุป/รายงานผล 

 
มกราคม  2565 
มีนาคม  2565 

- นางพัชรี  เทพทอง 
นางกรกนก  บุญเนือง 
นางสาววาสนา  คุระแก้ว 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- นำผลการประเมินมาประมวลผล
เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องและวางแผน
พัฒนาในปีต่อไป 

 
มีนาคม  2565 

- นางพัชรี  เทพทอง 
นางกรกนก  บุญเนือง 
นางสาววาสนา  คุระแก้ว 

 

5. งบประมาณที่ใช้    -    บาท 
6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและ

เขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
ประเมินผล แบบประเมินผล 

2. รอ้ยละของผู้เรียนมีความสามารถในด้านการ
สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตาม
ระดับชั้น 

ประเมินผล แบบประเมินผล 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนเหมาะสมตามระดับชั้น ร้อยละ  80 
7.2 ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับชั้น  

ร้อยละ 80 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

(ลงชื่อ....................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางพัชรี  เทพทอง) 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
 

 (ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 (ลงชื่อ)....................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
           (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 

          รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 

 (ลงชื่อ....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางสาวนิวร  ผวิกระด้าง) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ              ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สนองพันธกิจโรงเรียน         ข้อที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่ จำเป็น 

ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน   ข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ข้อที่ 2 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ
    พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
สนองนโยบายโรงเรียน        ข้อที่ 2 สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา  การจัดกิจกรรม และการจัดการเรียน
    การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ข้อที่ 10 สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
  คิดสังเคราะห์และมีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง  
 และมีวิสัยทัศน์ 

              ข้อที่ 11 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตาม
    หลักสูตร 

 สนองกลยุทธ์โรงเรียน            กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 สนองมาตรฐานโรงเรียน            มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
     ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
หนว่ยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
เลขานุการโครงการ  นายกรีฑาพล  เทพแก้ว และนางสาวจรุภรณ์ หวันเหม 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม – กันยายน 2564 และ พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 2565 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  ในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีการจัดการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อ 1 ความสามารถในการเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ข้อ 2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ข้อ 3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ข้อ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ โรงเรียนเห็นความสำคัญจึงได้ดำเนินการโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
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3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

             ระดับผลการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3  
         3.2  เชิงคุณภาพ 
                 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีการพัฒนาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    
 

4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 

- วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
แบ่งกลุ่มนักเรียน  
  3  กลุ่ม คือ เก่ง/ปานกลาง/อ่อน 
- ประชุมชี้แจงครูผู้สอน 
- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 

 
พ.ค. 2564 

- 
 

นายกรีฑาพล  เทพแก้ว 

2.  ขั้นดำเนินการ 
- ดำเนินการสอน 
- ประเมินผลการสอน 

 
มิ.ย. 64 –ต.ค.64
พ.ย.64–ก.พ.65 

มี.ค. 2565 

- 
 

กลุ่มสาระ/ครูผู้สอน 

3. ขั้นประเมินติดตาม 
- สรุปผลรายงานผล การประเมิน
รวมทุกกลุ่มสาระ 
- สรุปนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

 
มี.ค. 2565 

- 
 

กลุ่มสาระ/ครูผู้สอนกลุ่ม
บริหารวิชาการ 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- ติดตามนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

 
พ.ย. 2564 
ก.พ. 2565 

- 
 

กลุ่มสาระ/ครูผู้สอนกลุ่ม
บริหารวิชาการ 

 
 

 
 
 
 



ส่วนที่ 4 หน้าที่ 31  
 

 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

5. งบประมาณที่ใช้    -    บาท  

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ค่าจัดทำเอกสารประกอบการสอน - - - - 
 รวม - - - - 

 
6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด / 
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้
เหมาะสมตามระดับชั้น 

สังเกต 
ประเมินผล 

แบบประเมินผล 
 

2. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสมตามระดับชั้น  

สังเกต 
ประเมินผล 

แบบประเมินผล 
 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดคำนวณ
เหมาะสมตามระดับชั้น 

สังเกต 
ประเมินผล 

แบบประเมินผล 
 

4. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและ
นำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

สังเกต 
ประเมินผล 

แบบประเมินผล 
 

5. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น 
หรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 

สังเกต 
ประเมินผล 

แบบประเมินผล 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระดับผลการเรียนเฉลี่ยของผู้เรียน    

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                

 (ลงชื่อ)..............................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นายกรีฑาพล  เทพแก้ว) 
           ครชูำนาญการพิเศษ 
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(ลงชื่อ)……………………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                            (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 
                                  ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

(ลงชื่อ).............................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
          (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 

                รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

 
     (ลงชื่อ).............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ                  วันวิชาการ 
สนองพันธกิจโรงเรียน    ข้อที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็น
    ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ข้อที่ 2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
    รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

    ข้อที่ 3 พัฒนาส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
    หลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า 

    ข้อที่ 5 เสริมสร้างผู้เรียนให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบ
    ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
    ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน   ข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทีจ่ำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ข้อที่ 2 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ มีทักษะ 

อาชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    ข้อที่ 6 สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพ 

    ผู้เรียนอย่างคุ้มค่า 
สนองนโยบายโรงเรียน   ข้อที่ 11 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
    ข้อที่ 12 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

(1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  
    (2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย 
     แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
    (4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
    (5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
    (6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง                 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเกษร  เชาวลิต และนางปาณิสรา สุดมี 
ระยะเวลาดำเนินการ      สิงหาคม / ธันวาคม 2564 / มกราคม 2565 
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1. หลักการและเหตุผล 
ในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการจัดการเรียนการสอน

โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา ตัวบ่งชี้ที่ 4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ตัวบ่งชี้ที่ 6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถทางวิชาการ และความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน  
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเองให้เต็มตามศักยภาพ 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2.4 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับองค์กรที่เกี่ยวข้อง   

 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1 ผู้เรียนทุกคนได้ศึกษาและได้แสดงความสามารถทางวิชาการ และความคิดสร้างสรรค์ 
 3.1.2 ผู้เรียนทุกคนได้ตอบสนองความสามารถพิเศษ และความถนัดของตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

 3.1.3 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง 
  ต่อเนื่อง 

 3.1.4 ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรและกับบุคคลอ่ืน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

 3.2.1  ผู้เรียนได้ศึกษา และแสดงความสามารถทางวิชาการ และความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ 85 
 3.2.2  ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถพิเศษ และร่วมกิจกรรมตามความถนัดของตนเองให้เต็มตามศักยภาพ  

ร้อยละ 85  
3.2.3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

   ร้อยละ 80 
3.2.4 ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรและกับบุคคลอ่ืน ร้อยละ 80  
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4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมที่สำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สิงหาคม 2564 -  
1. ขั้นเตรียมการ (P) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง วางแผนการจัดกิจกรรม 
3. ประชาสัมพันธ์ 
4. สำรวจ/สรุปจำนวนนักเรียน จำนวนครูที่ไป
ร่วมงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา แต่ละ
กลุ่มสาระ ในแต่ละวัน 
5. ประมาณการงบประมาณในการใช้จ่าย 
6. ติดต่อพาหนะรับ-ส่งนักเรียน 
7. ออกคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
8. ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติ นัดหมายนักเรียน
และครูที่ไปร่วมงานวันวิชาการมัธยมศึกษา 

 
สิงหาคม 2564 

 
- 

 
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ/กลุ่มสาระ 

2. ขั้นดำเนินการ (D) 
นำนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะงานวันวิชาการ
มัธยมศึกษา 

 
22 - 24 

กันยายน 2564 

 
- 

 
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ/กลุ่มสาระ 

3. ขั้นประเมินติดตาม (C) 
1. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. สรุปผล/รายงานผล 

 
30 กันยายน

2564 

 
- 

 
นางสาวเกษร  
เชาวลิต 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (A) 
1. การพิจารณางบประมาณ ในการดำเนินงาน   
2. นำผลการประเมิน/การสรุปรายงานผลมา
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และวางแผนพัฒนา
ในปีต่อไป  

30 กันยายน 
2564 

 
- 

 
นางสาวเกษร  
เชาวลิต 

2. งานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2564 

20 - 22 
ธันวาคม 2564 

-  

1. ขั้นเตรียมการ (P) 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง วางแผนการจัดกิจกรรม 
3. ประชาสัมพันธ์ 

 
1 ธันวาคม 

2564 

 
- 

 
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ/กลุ่มสาระ 
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ที ่ กิจกรรมที่สำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 4. สำรวจ/สรุปจำนวนนักเรียน จำนวนครูที่ไป

ร่วมงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ 
ชาติ ครั้งที่ 70 แต่ละกลุ่มสาระ ในแต่ละวัน 
5. ประมาณการงบประมาณในการใช้จ่าย 
6. ติดต่อพาหนะรับ-ส่งนักเรียน 
7. ออกคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่รบัผิดชอบ 
8. ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติ นัดหมายนักเรียน
และครูที่ไปร่วมงานมหกรรมศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ 

1 ธันวาคม 
2564 

-  

2. ขั้นดำเนินการ (D) 
1. จัดนิทรรศการซุ้มสหวิทยาเขต 
2. นำนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะงานมหกรรม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 

 
20 - 22 

ธันวาคม 2564 

 
- 

 
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ/กลุ่ม
สาระ 

3. ขั้นประเมินติดตาม (C) 
1. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. สรุปผล/รายงานผล 

 
25 - 26 

ธันวาคม 2564 

 
- 

 
นางสาวเกษร  
เชาวลิต 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (A) 
1. การพิจารณางบประมาณ ในการดำเนินงาน   
2. นำผลการประเมิน/การสรุปรายงานผลมา
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และวางแผนพัฒนา
ในปีต่อไป 

25 - 26 
ธันวาคม 2564 

 
- 

 
นางสาวเกษร  
เชาวลิต 

3. งานวันวิชาการโรงเรียน 14 ก.พ.2565 -  
1. ขั้นเตรียมการ (P) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง วางแผนการจัดกิจกรรม 
3. ประชาสัมพันธ์ ส่งหนังสือเชิญโรงเรยีนใน
กลุ่มเครือข่ายทุกโรงเรียนเพื่อนำนักเรียนมาร่วม
กิจกรรม 
4. ประมาณการงบประมาณในการใช้จ่าย 
5. สำรวจความต้องการวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
จัดนิทรรศการ/รางวัลการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
1 กุมภาพันธ์ 

2565 

 
- 

 
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ/กลุ่ม
สาระ 
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ที ่ กิจกรรมที่สำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 6. ออกคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 

7. ประชุมชี้แจง ข้อตกลง แนวปฏิบัติ  
ให้นักเรียนรับทราบและถือปฏิบัติ 

   

2. ขั้นดำเนินการ (D) 
จัดงานวันวิชาการโรงเรียน 

 
14 กุมภาพันธ์ 

2565 

 
- 

 
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ/กลุ่มสาระ 

3. ขัน้ประเมนิติดตาม (C) 
1. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. สรุปผล/รายงานผล 

 
20 กุมภาพันธ์ 

2565 

 
- 

 
นางสาวเกษร  
เชาวลิต 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (A) 
1. การพิจารณางบประมาณ ในการดำเนินงาน   
2. นำผลการประเมิน/การสรุปรายงานผลมา
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และวางแผนพัฒนา
ในปีต่อไป 

20 กุมภาพันธ์ 
2565 

 
- 

 
นางสาวเกษร  
เชาวลิต 

 
5. งบประมาณที่ใช้   -   บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา - - - - 

 1. ค่าจ้างเหมารถรับ – ส่งนักเรียน  
   1.1 รถ 8 คัน x 1,300 บาท 
   1.2 รถ 5 คัน x 1,300 บาท 
   1.3 รถ 2 คัน x 1,300 บาท 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

2. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 194 คนๆ ละ 
80 บาท  
   2.1 นักเรียน 100 คน 
   2.2 นักเรียน 70 คน 
   2.3 นักเรียน 24 คน 

- - - - 

3. กิจกรรม Science Shows (ม.ต้น/ม.ปลาย)  
   3.1 อุปกรณฝ์ึก (สารเคมี, อุปกรณ์) 
   3.2 บอร์ด (ฉาก) 

- - - - 
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ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 4. โครงงานวิชาสังคมศึกษา 

   4.1 อุปกรณ์ตกแต่ง 
   4.2 บอร์ด (ฉาก PP Board) 

- - - - 

5. กิจกรรมนิทานคุณธรรม 
   5.1 อุปกรณ์ตกแต่ง 
   5.2 บอร์ด (ฉาก) 

- - - - 

6. งานคหกรรม 
   6.1 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกทดลองทำอาหาร 
   6.2 เครื่องปรุง 
   6.3 แผ่นป้ายไวนิล 
   6.4 บรรจุภัณฑ์/วัสดุ/อุปกรณ์ในการตกแต่ง 
และนำเสนอผลิตภัณฑ์ 

- - - - 

2. งานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งท่ี 71 ปีการศึกษา 2564 

- - - - 

 1. ค่าจ้างเหมารถรับ–ส่งนักเรียน  
   1.1 รถ 4 คัน x 1,300 บาท 
   1.2 รถ 3 คัน x 1,300 บาท 
   1.3 รถ 1 คัน x 1,300 บาท 

- - - - 

 2. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน คนละ120บาท  
จำนวนนักเรียน 50 คน 

- - - - 

 3. จัดซุ้มสหวิทยาเขต 
     3.1 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 
     3.2 บอร์ดนิทรรศการ 
     3.3 ต้นไม้ตกแต่งซุ้ม 

- - - - 

3. งานวันวิชาการโรงเรียน - - - - 
 1. อาหารว่างมื้อเช้า  

2. เต็นท์ต้อนรับแขกที่มาร่วมงาน 
3. ของที่ระลึกประธานในพิธีเปิด 
4. วัสดุ/อุปกรณ์การแข่งขันทักษะ 8 กลุ่มสาระ 

- - - - 
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6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

1 จำนวนนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม แสดงความสามารถ
ทางวิชาการและมีความคิดสร้างสรรค์ 

สังเกต/ตรวจสอบ แบบสังเกต 
แบบตรวจสอบ 

2 จำนวนนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม แสดงความสามารถ 
ตามศักยภาพ  ตามความถนัด 

สังเกต/ตรวจสอบ แบบสังเกต 
แบบตรวจสอบ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้เรียนได้แสดงความสามารถทางวิชาการและมีความคิดสร้างสรรค์ 

 7.2 ผู้เรียนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพ และความความถนัด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากองค์กรอ่ืน 
 7.3 ผู้เรียนทกุคนได้ตอบสนองความสามารถพิเศษ และความถนัดของตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
 7.4 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 7.5 ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรและกับบุคคลอ่ืน 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 (ลงชื่อ) ……………………………………… ผู้เสนอโครงการ  
          (นางสาวเกษร  เชาวลิต) 
               ครู ชำนาญการพิเศษ 
 

(ลงชื่อ)……………………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                            (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 
                                  ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

(ลงชื่อ).............................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
          (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 

                รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 

     (ลงชื่อ).............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ  พัฒนางานแนะแนว การศึกษาและอาชีพ 
สนองพันธกิจโรงเรียน ข้อที่ 1  จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตาม 

หลักสูตรสถานศึกษา  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และพัฒนาตนเองอย่าง 
ต่อเนื่อง 

สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 1  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
สนองนโยบายโรงเรียน ข้อที่ 12 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 

ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  ข้อที่ 13 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการ

 ทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อที่ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ                                                       
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
เลขานุการโครงการ นางจิราภรณ์  สุทิน 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  2564 - มีนาคม 2565 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
              งานแนะแนว โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จัดกิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนสนอง 
พันธกิจโรงเรียนข้อทีข่้อที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
สถานศึกษา  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  สนองเป้าประสงค์โรงเรียน 
 ข้อที่ 1 สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
สถานศึกษา มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สนองนโยบายโรงเรียน ข้อที่ 12 สนับสนุนและส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ข้อที่ 13 
สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการ ทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพผู้เรียน สนองมาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานที่ 
1 คุณภาพของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 6)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพงานแนะแนว โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา    
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2. วัตถุประสงค์ 
        2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
        2.2 เพ่ือให้ผู้เรยีนมีความรู้ ทักษะและเจตคติท่ีดีหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
        2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ มีเจตคติที่ดีและพร้อมที่จะศึกษา
ต่อในโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนจำนวน 405 คน มีความรู้ ทักษะและเจตคติท่ีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น   
 3.1.2 นักเรียนจำนวน 405 คน มีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับ
ช่วงวัย 
  3.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
จำนวน 200 คน มีเจตคติท่ีดีและพร้อมที่จะศึกษาต่อในโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

  3.2.1 นักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้ ทักษะและเจตคติท่ีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น   
  3.2.2 นักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้ ทักษะและเจตคติทีด่ีหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
 3.2.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ ร้อยละ 50 มีเจตคติที่ดีและพร้อม  
ที่จะศึกษาต่อในโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
4. กิจกรรมและการดำเนินการ 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมแนะแนวการศึกษา  11,800 นางจิราภรณ์ สุทิน 

 1. ขั้นเตรียมการ  - - 
- ประชุมผู้เกี่ยวข้องวางแผนการจัดกิจกรรม พ.ค.64 / พ.ย.64   
- เตรียมสถานที่ วัสดุ/อุปกรณ์ พ.ค.64 / พ.ย.64   
2. ขั้นดำเนินการ  - - 
- จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ตลอดปีการศกึษา   
3. ขั้นสรุปผล/ประเมินผล  - - 
- ประเมินผล ก.พ.65   
- สรุปผล/รายงานผล ก.พ.65   
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2. กิจกรรมแนะแนวอาชีพ  1,200 นางจิราภรณ์ สุทิน 

 1. ขั้นเตรียมการ    
- ประชุมผู้เกี่ยวข้องวางแผนการจัดกิจกรรม พ.ค.64 / พ.ย.64   
- เตรียมสถานที่ วัสดุ/อุปกรณ์ พ.ค.64 / พ.ย.64   
2. ขั้นดำเนินการ    
- จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ ตลอดปีการศึกษา   
3. ขั้นสรุปผล/ประเมินผล    
- ประเมินผล ก.พ.65   
- สรุปผล/รายงานผล ก.พ.65   

3. กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  - นางจริาภรณ์ สุทิน 
 1. ขั้นเตรียมการ    

- ประชุมผู้เกี่ยวข้องวางแผนการจัดกิจกรรม มิ.ย.64 / พ.ย.64   
- เตรียมสถานที่ วัสดุ/อุปกรณ์ มิ.ย.64  / พ.ย.64   
2. ขั้นดำเนินการ    
- จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ ตลอดปีการศึกษา   
3. ขั้นสรุปผล/ประเมินผล    
- ประเมินผล ก.พ.65   
- สรุปผล/รายงานผล ก.พ.65   

4. กิจกรรมแนะแนวสัญจร  4,000 นางจิราภรณ์ สุทิน 
 1. ขั้นเตรียมการ    

- ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ม.ค.65   
- ติดต่อ / ประสานงานโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่บริการ 

ม.ค.65   

- จัดเตรียมเอกสาร ม.ค.65   
2. ขัน้ดำเนินการ    
- แนะแนวนักเรียนเขตพ้ืนที่บริการ ม.ค.-ก.พ.65   
3. ขั้นสรุปผล/ประเมินผล    
- ประเมินผล มี.ค.65   
- สรุปผล / รายงานผล มี.ค.65   
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
5. กิจกรรมติดตามนักเรียนจบการศึกษา  
   ชั้น ม.3 และ ม.6 

 - นางจิราภรณ์ สุทิน 

 1. ขั้นเตรียมการ    
- สำรวจความต้องการศึกษาต่อของนักเรียน 
ชั้น ม.3 และ ม.6 

พ.ย.64   

2. ขั้นดำเนินการ    
- สรุปข้อมูลการพิจารณาจัดสรรโควตา ม.ค.-ก.พ.65   
- สรุปข้อมูลความต้องการศึกษาต่อของ
นักเรียน 

มี.ค.64   

- ประชาสัมพันธ์ข้อมลูแก่คร ูนักเรียน 
ผู้ปกครอง 

มี.ค.65 / พ.ค.65 
 

 
 

 

3. ขั้นสรุปผล/ประเมินผล    
- ประเมินผล มี.ค.65   
- สรุปผล / รายงานผล มี.ค.65   

 

   5. งบประมาณที่ใช้ 7,800 บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวสัดุ 
1 กิจกรรมแนะแนวการศึกษา 2,600 - - - 
 - หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ Brother   - - 600 
 - กระดาษเอ 4 จำนวน 10 รีม  - - 1,200 
 - ค่าพาหนะ  - 800 - 
2 กิจกรรมแนะแนวอาชีพ 1,200 - - - 
 - กระดาษเอ 4 จำนวน 10 รีม  - - 1,200 
3 กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  - - - 
4 กิจกรรมแนะแนวสัญจร 4,000 - - - 

 - เอกสารประกอบการแนะแนว  - - 3,000 
 - ของที่ระลึกนักเรียนชั้น ป.6 / ม.3 - - - 1,000 
5 การติดตามนักเรียนจบการศึกษา  - - - - 
 รวม 7,800 - 800 7,000 
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6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ 
วิธีวัด/

ประเมินผล 
เครื่องมือทีใ่ช้วัด 

1    ร้อยละของนักเรียนที่ มีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดี  
   พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น   

สำรวจ แบบสรุปการศึกษาต่อ 
ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 

2 ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ ทักษะและเจตคติท่ีดี
หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

สอบถาม แบบสอบถาม 

3 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่บริการที่ศึกษาต่อในโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

ตรวจสอบ แบบสรุปความต้องการศึกษา
ต่อโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์
ของนักเรียนชั้น ป.6 

 

   7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนที่มีความรู ้ทักษะและเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น   
7.2 นักเรียนที่มีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
7.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการมีเจตคติที่ดีและศึกษาต่อในโรงเรียน

สระแก้วรัตนวิทย์ 
 

   8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 (ลงชื่อ)……………………………………… ผู้เสนอโครงการ 

( นางจิราภรณ์   สุทิน ) 
 ครู ชำนาญการพิเศษ 
 

(ลงชื่อ)……………………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 
                                  ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

(ลงชื่อ).............................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
          (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 

                รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 

     (ลงชื่อ).............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 

                ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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โครงการ   ส่งเสริมสุขภาพกีฬาสามัคคี (ภายใน – ภายนอก) 
สนองพันธกิจโรงเรียน  ข้อที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรยีนมีความรู้และทักษะที่จำเป็น 

  ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
สนองเป้าหมายโรงเรียน   ข้อที่ 3 ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ในชีวิต 
     ประจำวันได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 
สนองนโยบายโรงเรียน   ข้อที่ 8 สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอุปนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  

ข้อที่ 9 สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ
ดนตรี กีฬา  

สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
    1.1.6   ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความ 
     เขา้ใจ และทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง           
    1.2.5 ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
    1.2.6 ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ  
ลักษณะโครงการ                    โครงการต่อเนื่อง                        
หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
เลขานุการโครงการ                  นายจักรณรงค์  คงสุข    
ระยะเวลาดำเนินการ          พฤษภาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์จะต้องดำเนินการ บริหาร จัดการ ให้เป็นไป ตามพันธกิจโรงเรียน
สระแก้วรัตนวิทย์ ข้อที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
สถานศึกษา ข้อที่ 3 ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
เหมาะสมและมีความสุข ข้อที่ 8. สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอุปนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ข้อที่ 9. 
สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา  ข้อที่ 1.1.6   ผู้เรียนมี
ความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้าน ความรู้ความเข้าใจ และทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง  ข้อที่ 1.2.5  ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง ข้อที่ 1.2.6  ผู้เรียนรักษา
อารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ  
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้าน ความรู้ความเข้าใจ และทักษะต่างๆ 

ตามหลักสูตรอยา่งเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
      3.1.1 นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จำนวน 405 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
  3.1.2 บุคลากรในโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จำนวน 32 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้าน ความรู้ความเข้าใจและทักษะ

ต่างๆ ตามหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 3.2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
 3.2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 

              
4. วิธีดำเนินการ 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมกีฬากลุ่มเครือข่าย/อำเภอ/จังหวัด  - จักรณรงค์  คงสุข 
1. ขั้นเตรียมการ  - จกัรณรงค์  คงสุข 

- ประชุมในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
เพ่ือเตรียมการ 

มิ.ย.2564   

2. ขั้นดำเนินการ  - จักรณรงค์  คงสุข 
- สำรวจอุปกรณ์กีฬา ก.ค.2564   
- คัดเลือกฝึกซ้อม ก.ค.2564   
- จัดซื้ออุปกรณ์ / จัดการแข่งขัน ก.ค.2564   

3. ขั้นสรุปผล/ประเมินผล  - จกัรณรงค์  คงสุข 
- สรุปผล / รายงานผล ก.ย.2564   

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
 - ปรับปรุงพัฒนาโครงการ / กิจกรรม 

 
ก.ย.2564 

- จักรณรงค์  คงสุข 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2. กิจกรรมหนึ่งคนหนึ่งกีฬาก้าวสู่ความเป็นเลิศ  - จักรณรงค์  คงสุข 
1. ขั้นเตรียมการ  - จักรณรงค์  คงสุข 

- ประชุมในกลุ่มสาระฯ เพ่ือเตรียมการ มิ.ย.2564   
2. ขั้นดำเนินการ  - จักรณรงค์  คงสุข 

- วัสดุและอุปกรณ์การแข่งขัน/คัดเลือก พ.ย. 2564   
- จัดการแข่งขัน ธ.ค. 2564   

3. ขั้นสรุปผล/ประเมินผล  - จักรณรงค์  คงสุข 

- สรปุผล / รายงานผล มี.ค. 2565   
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 

 - ปรับปรุงพัฒนาโครงการ / กิจกรรม 
 

มี.ค. 2565 
- จักรณรงค์  คงสุข 

3. กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอัฒจันทร์  - จักรณรงค์  คงสุข 
1. ขั้นเตรียมการ  - จักรณรงค์  คงสุข 

- ประชุมในกลุ่มสาระฯ เพ่ือเตรียมการ มิ.ย.2564   
2. ขั้นดำเนินการ  - จักรณรงค์  คงสุข 

- สำรวจอัฒจันทร์ มิ.ย.2564   
- ซ่อมแซมปรับปรุงอัฒจันทร์ มิ.ย.2564   

3. ขั้นสรุปผล/ประเมินผล  - จักรณรงค์  คงสุข 

- สรุปผล / รายงานผล ก.ย. 2564   
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 

 - ปรับปรุงพัฒนาโครงการ / กิจกรรม 
 

ก.ย. 2564 
- จักรณรงค์  คงสุข 

4. กิจกรรมปรับพื้นที่สนามกีฬาเปตอง  15,000 จักรณรงค์  คงสุข 
1. ขั้นเตรียมการ  - จักรณรงค์  คงสุข 

- ประชุมในกลุ่มสาระฯ เพ่ือเตรียมการ มิ.ย.2564   
2. ขั้นดำเนินการ  15,000 จักรณรงค์  คงสุข 

- สำรวจพื้นที่ มิ.ย.2564   
- ปรับเกลีย่ ถ่มทรายท้ายราง/หินเกล็ด มิ.ย.2564   

3. ขั้นสรุปผล/ประเมินผล  - จักรณรงค์  คงสุข 

- สรุปผล / รายงานผล ก.ย.2564   
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 

 - ปรับปรุงพัฒนาโครงการ / กิจกรรม 
 

ก.ย.2564 
- จักรณรงค์  คงสุข 
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5. งบประมาณที่ใช้   15,000  บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
1 1 คน 1 กีฬา ก้าวสู่ความเป็นเลิศ - - - - 
2 วัสดุและอุปกรณ์กีฬากลุ่มเครือข่าย - - - - 
3 วัสดุและอุปกรณ์กีฬาอำเภอ - - - - 
4 วัสดุและอุปกรณ์กีฬาจังหวัด - - - - 
5 ปรับปรุงซ่อมแซมอัฒจนัทร์ๆ ละ 40,000 

บาท จำนวน 3 อัฒจันทร์ 
- - - - 

6 ปรับพื้นที่สนามกีฬาเปตอง 15,000 - - 15,000 
 รวม 15,000 - - 15,000 

 
6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1 นักเรียนโรงเรียนสระแก้วร้อยละ 80 ได้เข้ารว่ม
กิจกรรม  

บัญชีรายชื่อ สำรวจ 

2 บุคลากรในโรงเรียนสระแก้วร้อยละ 80  ได้เข้าร่วม
กิจกรรม  

บัญชีรายชื่อ สำรวจ 

3 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่
ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจ และทักษะต่างๆ ตาม
หลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

4 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้
แข็งแรง 

ตอบแบบสอบถาม สำรวจ 
 

5 ผู้เรียนร้อยละ 80 รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่
เสมอ 

ตอบแบบสอบถาม สำรวจ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 มีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจ และทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร 

อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
7.2 มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
7.3 รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

(ลงชื่อ) ……………………………………… ผู้เสนอโครงการ 
                                                      (นายจักรณรงค์ คงสุข) 
                                                    คร ู
 

(ลงชื่อ)……………………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 
                                  ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
(ลงชื่อ).............................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
          (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 

                รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

 
    (ลงชื่อ).............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 

                ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ                        พัฒนางานอนามัยและส่งเสริมสุขภาพ 
สนองพันธกิจโรงเรียน  ข้อที่ 7 พัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสามารถจัดการ

เรียนการสอนได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา  

ข้อที่ 3 ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน  
ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข                            

สนองนโยบายโรงเรียน              ข้อที ่8 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอุปนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 ข้อที่ 9 สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ 

ดนตรี กีฬา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน               กลยุทธ์ที ่1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน            มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ                    โครงการต่อเนื่อง           
หน่ายงานที่รับผิดชอบ          กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
เลขานุการโครงการ               นางฐิติรัตน์ อนันต์ 
ระยะเวลาดำเนินการ            ตลอดปีการศึกษา 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
               ด้วยโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  จะต้องดำเนินการบริหาร จัดการให้เป็นไปตามพันธกิจโรงเรียน
สระแก้วรัตนวิทย์ ข้อที่ 7 พัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสามารถจัดการเรียนการสอนได้
มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน  เป้าประสงค์ของโรงเรียนข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
สถานศึกษา ข้อที่ 3 ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
เหมาะสมและมีความสุข สนองนโยบายโรงเรียน ข้อที่ 8 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอุปนิสัย สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี ข้อที่ 9 สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 
มาตรฐานการศึกษาที่ 1  คุณภาพผู้เรียน จึงจัดโครงการพัฒนางานอนามัยและส่งเสริมสุขภาพ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง  
          2.2 ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
 2.3 ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องและอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัวและชุมชน         
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3.  เป้าหมาย  
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนจำนวน 405 คน รว่มกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
3.1.2 บุคลากรจำนวน  32 คน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต 

          3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ผู้เรียนร้อยละ 82 มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
3.2.2 ผู้เรียนร้อยละ 82 รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
3.2.3 ผู้เรียนร้อยละ 82 ไม่เพิกเฉยต่อการกระทำที่ไม่ถูกต้องและอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัวและชุมชน  

      

4. วิธีดำเดินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมพัฒนางานห้องพยาบาล  3,000 ครูฐิติรัตน์ อนันต์ 
1. ขั้นเตรียมการ 

- ประชุมคณะกรรมการวางแผนจัดกิจกรรม 
 

พฤษภาคม 2564 
  

2. ขั้นดำเนินการ 
-จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาเวชภัณฑ์ห้องพยาบาล  
-จัดซื้อเวชภัณฑ์ยางานกีฬาเครือข่ายสระแก้วฯ 
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานห้องพยาบาล/ปี 
-จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
-จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก 
-จัดทำป้ายรณรงค์อาหารปลอดภัย 

 
มิถุนายน 2564 
มิ.ย.-ก.ค.2564 

ตลอดปีการศึกษา
ก.ค.-ส.ค.2564 
ธันวาคม 2564 

ตลอดปีการศึกษา 

 
3,000 

- 
1,000 
1,500 
2,000 
500 

 

3. ขั้นติดตามผลประเมินผล 
1.ตอบแบบสอบถาม 
2.สรุปผล รายงานผล 

   

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
1.ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ 
2.ปรับปรุงพัฒนาโครงการ 

   

2. กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก  1,500 ครูฐิติรัตน์ อนันต์ 
1. ขั้นเตรียมการ 

-เสนอขออนุมัติกิจกรรม 
-ประชุมคณะกรรมการ 
-ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ 

 
พฤษภาคม 2564 
พฤษภาคม 2564
พฤษภาคม 2564 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 -เตรียม วัสดุอุปกรณ์ พฤษภาคม 2564   

2. ขั้นดำเนินการ 
-จัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
โลกในกีฬาเครือข่ายสระแก้วเกมส์ 

 
มิถุนายน 2564 

 
1,500 

 

3. ขั้นติดตามผลประเมินผล 
-ตอบแบบสอบถาม 
-สรุปผล/รายงานผล 

 
มิถุนายน 2565 
มีนาคม 2565 

 
 

 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
-ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ 
-ปรับปรุงพัฒนาโครงการ 

   

3. กิจกรรมวันเอดส์โลก  2,000 ครูฐิติรัตน์ อนันต์ 
1. ขั้นเตรียมการ 

-เสนอขออนุมัติกิจกรรม 
-ประชุมคณะกรรมการ 

 
พฤศจิกายน 2564 
พฤศจิกายน 2564 

  

2. ขั้นดำเนินการ 
-ออกคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
-ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ 
-เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ 
-ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเอดส์ ตอบคำถาม  
ดนตรีต้านเอดส์   
-ให้ความรู้หน้าเสาธง 
-จัดทำเอกสารแผ่นพับโรคเอดส์ 

 
พฤศจิกายน 2564 
พฤศจิกายน 2564 
พฤศจิกายน 2564 

ธันวาคม 2564 

 
 
 
 

2,000 

 

3. ขั้นติดตามผลประเมินผล 
-ประเมินผล 
-สรุปผล/รายงานผล 

 
ธันวาคม 2564 
ธันวาคม 2564 

  

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
1.ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ 
2.ปรับปรุงพัฒนาโครงการ 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4. กิจกรรมพัฒนาดูแลสุขภาพตนเอง  - ครูฐิติรัตน์ อนันต์ 
1. ขั้นเตรียมการ 

-ประชุมคณะกรรมการวางแผนจัดกิจกรรม 
-ประชาสัมพันธ์ 

 
พฤษภาคม 2564 

  

2. ขั้นดำเนินการ 
-ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงนักเรียนระดับชั้น ม.1-6 
-ตรวจสุขภาพประจำปีคณะครู  
-เฝ้าระวังดูแลภาวการณ์เจริญเติบโต น้ำหนัก, 
ส่วนสูง ,สายตา, การได้ยิน 
-กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการใช้ยา แก่นักเรียน  
ระดับ ม.1-ม.6 
-ให้ความรู้ความปลอดภัยในชีวิต 

 
พฤษภาคม 2564 
ธันวาคม 2564 

ตลอดปีการศึกษา 
 

ตลอดปีการศึกษา 
ภาคเรียนที่ 2 
พฤศจิกายน 

 
 

 

3. ขั้นติดตามผลประเมินผล 
-ประเมินผล 
-สรุปผล/รายงานผล 

 
ตลอดปีการศึกษา 
กุมภาพันธ์ 2564 

  

4. ขัน้ปรับปรุงแก้ไข 
-ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ 
-ปรับปรุงพัฒนาโครงการ 

   

 
5.   งบประมาณที่ใช้     จำนวน   8,000 บาท         

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและ อุปกรณ์ห้องพยาบาล  3,000   3,000 
2 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา งานกีฬาเครือข่ายสระแก้วเกมส์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      0   0 
3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณส์ำนักงานในห้องพยาบาล 1,000   1,000 
4 จัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 1,500   1,500 
6 จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก  2,000 1,000 1,000  
7 จัดทำป้ายอาหารปลอดภัย 500   500 
 รวม 8,000 1,000 1,000 6,000 
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6.   การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 ร้อยละของผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 
2 ร้อยละของผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ ประเมินทางการแพทย์ แบบประเมิน 
3 ร้อยละของผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องและ

อยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัวและชุมชน 
การสังเกต พฤติกรรม 

 

7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      7.1 ผู้เรียนมีน้ำหนัก  ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ ทางกายตามเกณฑ์    
      7.2 ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ 
และมีปัญหาทางเพศ     
     7.3 ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
     7.4 ผู้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น   
     7.5 ผู้ เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตาม
จินตนาการ 
     7.6 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ของผู้เรียน 
 

8.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

  (ลงชื่อ……………………………………… ผู้เสนอโครงการ 
(นางฐิติรัตน์  อนันต์) 

    ครู ชำนาญการพิเศษ 
 

(ลงชื่อ)……………………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 
                                  ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

(ลงชื่อ).............................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
          (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 

                รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 

    (ลงชื่อ).............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 

                ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชือ่โครงการ   พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่งานศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
สนองพันธกิจโรงเรียน  ข้อที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
     สถานศึกษา และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

ข้อที่ 2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรยีนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้ มีทักษะอาชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ข้อที่ 6 ส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองเป้าประสงค์โรงเรียน  ข้อที่ 10 ผู้เรียนมีความตระหนัก เห็นคุณค่า สืบสานประเพณี วัฒนธรรม                                        
อนุรักษ์ความเป็นไทย และสิ่งแวดล้อม      

สนองนโยบายโรงเรียน  ข้อที่ 2 สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา การจัดกิจกรรม และการจัดการเรียนการ 
     สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    ข้อที่ 11 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตาม 
     หลักสูตร 
สนองกุลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    
      (3) การยอมรบัที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
      (4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
      มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

    (1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไป 
    ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ลักษณะโครงการต่อเนื่อง  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
เลขานุการโครงการ  นางวาสนา  ฉายประทีป 
ระยะเวลาดำเนินการ         พฤษภาคม 2564  -  กุมภาพันธ์  2565 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ศิลปะเป็นเรื่องธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวนักเรียนทุกคน เห็นได้จากชิ้นงานที่นักเรียนส่งครู การจัดโครงการ
นี้ เพ่ือเป็นการกระตุ้นสมรรถภาพของนักเรียนให้แสดงออกมาได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งตรงตามมาตรฐานที่ 1 1.2 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ข้อที่ 3 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ข้อที่ 
4 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ข้อที่ 1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
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2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เรียน มีวัสดุอุปกรณ์ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ เพียงพอในการจัดกิจกรรม 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียน มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์  
2.4 เพ่ือให้ผู้เรียน สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์  

3.เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ผู้เรียนจำนวน 405 คน เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  
3.1.2 ผู้เรียนจำนวน 250 คน สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.1.1 ผู้เรียนร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา  
3.1.2 ผู้เรียนร้อยละ 80 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 

4. กิจกรรมและการดำเนินงาน  
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรม 1 คน 1 ดนตรี ก้าวสู่ความเป็นเลิศ  3,000  
1. ขั้นเตรยีมการ 

- ประชุม วางแผน 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
-สอบถามราคา 

 
 พ.ค.2564 

 ครูสราญ  บุราสิทธิ์ 
ครูวาสนา  ฉายประทีป 

2. ขั้นดำเนินการ    

 - ประชาสัมพันธ์ พ.ค.64 - ก.พ.65  ครูสราญ บุราสิทธิ์ 
 - แบ่งกลุ่มประเภทของดนตรีที่ผู้เรียนถนัด พ.ค.2564  ครูสราญ บุราสิทธิ์ 
 -จัดการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง 

1. กิจกรรมวันสุนทรภู่  
2. กิจกรรมวันวิชาการโรงเรียน 
   รางวัลที่ 1 600  บาท 
   รางวัลที่ 2 400  บาท 
   รางวัลที่ 3 300  บาท 
   รางวัลชมเชย 1 รางวัล 200 บาท 

 ก.พ.2565 3,000 
1,500 
1,500 

ครูสราญ บุราสิทธิ์ 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3. ขั้นติดตามประเมินผล 

- ประเมินผล 
- สรุปผล / รายงานผล 

 ก.พ.2565 - ครูสราญ  บุราสิทธิ์ 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
-  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือหาข้อดี
ข้อเสีย และหาแนวทางพัฒนา 

ก.พ.2565 - ครูสราญ  บุราสิทธิ์ 

2. กิจกรรม ส่งเสริมนักเรียนสู่งานด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 5,000  
1. ขั้นเตรียมการ 

- ประชุม วางแผน 
- ขออนุมัติโครงการ 
- สอบถามราคาวัสดุอุปกรณ์ 

 
พ.ค.2564 

 
- 

ครูวาสนา 
ฉายประทีป 

ครูสราญ  บุราสิทธิ์ 

2. ขั้นดำเนินการ 
 -จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ 
- ประชุมคณะกรรมการ 
-จัดซื้ออุปกรณด์นตรีในวงดุริยางค์ 
- จัดซื้อชุดการแสดงนาฏศิลป์ 
(เกาะอก,ผ้านุ่งลายไทย,ผ้าสไบ,บอดี้สูท
เครื่องประดับ) 
- จัดทำคำสั่งไปราชการ 
- ขออนุญาตผู้ปกครอง 
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ ทั้งภายใน/ภายนอกโรงเรียน 

มิ.ย.2564 
 ถึง 

ม.ค.2565 

 
 
 
- 

5,000 
 

 
 
 

ครูวาสนา   
ฉายประทีป 

ครูสราญ  บุราสิทธิ์ 
 

3. ขั้นติดตามประเมินผล 
- ประเมินผล 
- สรุปผล/ รายงานผล 

 
ก.พ.2565 

 
- 

ครูวาสนา 
ฉายประทีป 

ครูสราญ  บุราสิทธิ์ 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
-ประชุมคณะกรรมการเพ่ือหาข้อดี
ข้อเสียและหาแนวทางพัฒนา 

 
ก.พ.2565 

 
- 

กลุ่มสาระศิลปะ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
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5. งบประมาณที่ใช้ ประมาณ  8,000 บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ศิลปะ - - - - 
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ดนตรี 3,000 - - 3,000 
3. ซื้อชุดการแสดงนาฏศิลป์ 5,000 - - 5,000 
 รวม 8,000 - - 8,000 

6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 85 ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของ

ผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน 

2. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีสุขภาวะที่ดีและมีนทรียภาพ ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้เรียนเกิดความชื่นชม ในการเข้าร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

8. ผู้เสนอโครงการ 
ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอโครงการ 

                  (นางวาสนา  ฉายประทีป) 
                                          คร ู

(ลงชื่อ)……………………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 
                                  ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 (ลงชื่อ).............................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
          (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 

                รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

    (ลงชื่อ).............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 

                ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   นักเรียนพิเศษเรียนร่วม 
สนองพันธกิจโรงเรียน   ข้อที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
     สถานศึกษา และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  ข้อที่ 2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

  รักการเรียนรู้ มีทักษะอาชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อที่ 6 ส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                                   
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน  ข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ข้อที่ 2 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ 

  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
   ข้อที่ 3 ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใชีวิต 
    ประจำวันได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 
   ข้อที่ 4 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคมได้เต็มศักยภาพของตนเอง 

สนองนโยบายโรงเรียน   ข้อที่ 10 สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด 
  สังเคราะห์และมีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 

   ข้อที่ 11 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตาม 
  หลักสูตร 

ข้อที่ 12 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย 
   ตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ข้อที่ 13 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน  
  สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
      1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

        (1) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
                (2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 
       ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

      (3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
       (4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

      (5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
          (6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
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ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
เลขานุการโครงการ  นางวาสนา  ฉายประทีป  
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2564  -  มีนาคม  2565 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542   กล่าวถึง
หลักการว่าด้วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจสติปัญญา การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่ง 
บกพร่อง เช่นเดียวกัน ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความ สามารถของบุคคลนั้น ๆ เป็นสำคัญ 
และต้องพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ     คณะครูผู้รับผิดชอบเด็กกลุ่มที่มีความบกพร่องการเรียนรู้จึงได้ พัฒนา
หลักสูตรและแผนการเรียนร่วมสำหรับเด็กพิเศษเป็นรายบุคคล  

ดังนั้น กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของ
ผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 1. มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ ข้อที่ 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา ข้อที่ 3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ข้อที่ 4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ข้อที่ 5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ข้อที่ 6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จึงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียนพิเศษเรยีนร่วมข้ึน 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เรียน มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ                                             
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียน มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
2.4 เพ่ือให้ผู้เรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  สารสนเทศและการสื่อสาร          
2.5 เพ่ือให้ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 เพ่ือให้ผู้เรียน มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   

 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1  ผู้เรียน จำนวน 20 คน มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ   
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3.1.2  ผู้ เรียน จำนวน 20 คน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  

3.1.3  ผู้เรียน จำนวน 20 คน มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
3.1.4  ผู้เรียน จำนวน 20 คน มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3.1.5  ผู้เรียน จำนวน 20 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
3.1.6 ผู้เรียน จำนวน  20 คน มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องาน อาชีพ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.1.1  ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  
3.1.2  ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
3.1.3  ผู้เรียน รอ้ยละ 80 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
3.1.4  ผู้เรียน ร้อยละ 80  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  สารสนเทศและการสื่อสาร 
3.1.5  ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
3.1.6  ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ          

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 

- ประชุม วางแผน  
- ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการสอน 
-เตรียมเอกสารประกอบการคัดกรอง 

 
พฤษภาคม 

2564 

 
ครูวาสนา ฉายประทีป 
 

2. ขั้นดำเนินการ 
- ประชุมคณะกรรมการเพ่ือมอบมายงาน 
- คัดกรองนักเรียนตามเอกสารการคัดกรอง  
- ติดต่อประสานงานและนำนักเรียนไปตรวจวัด IQ 
- จัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  ( IEP,IIP )  
- จัดสอนเสริมตามรายวิชาตาม แผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP) 

 
มิถุนายน 2564 

- 
กุมภาพันธ์ 

2565 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
ครูผู้สอน 
ครวูาสนา ฉายประทีป 
ครูผู้สอน 

3. ขั้นประเมินติดตาม 
- วัดผล/ประเมินผล 
- สรุปผล/รายงานผล 

 
มีนาคม 2564 
 

 
ครูผู้สอน 
ครูวาสนา ฉายประทีป 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- ติดตามให้การช่วยเหลือผู้เรียนที่เรียนอ่อน 

 
มีนาคม  2564 

กลุ่มสาระฯ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
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5. งบประมาณที่ใช้  จำนวน    2,000   บาท   

ที ่ รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
1. ค่าตรวจวัด IQ นักเรียน  0 - 0 - 
2. ค่ารถไปตรวจวัด IQ 4 เที่ยวๆละ 500 0 - 0 - 
3. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 2,000  2,000  
 รวม 2,000 - 2,000 - 

 

6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสม

ตามระดับชั้น 
ตรวจชิ้นงาน ชิ้นงาน 

 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ เหมาะสมตามระดับชั้น  
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
3. ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดคำนวณเหมาะสม

ตามระดับชั้น  
ทดสอบ แบบทดสอบ 

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและนำไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

5. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร้อมที่จะศึกษา
ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสม
กับช่วงวัย 

สังเกต 
ตรวจชิ้นงาน 

ทดสอบ 

แบบบันทึกการ
สังเกต ชิ้นงาน 
แบบทดสอบ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
7.1 เพื่อให้ผู้เรียน มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
7.2 เพื่อให้ผู้เรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแก้ปัญหา 
7.3 เพื่อให้ผู้เรียน มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
7.4 เพื่อให้ผู้เรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  สารสนเทศและการสื่อสาร          
7.5 เพื่อให้ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
7.6 เพ่ือให้ผู้เรียน มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้ เสนอโครงการ 
                  (นางวาสนา  ฉายประทีป) 
                                          คร ู
 

(ลงชื่อ)……………………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 
                                  ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 (ลงชื่อ).............................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
          (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 

                รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

 
    (ลงชื่อ).............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 

                ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ    เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สนองพันธกิจโรงเรียน ข้อที่ 5 เสริมสร้างผู้เรียนให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ  การปกครองใน

ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 

สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 9  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 

สนองนโยบายโรงเรียน    ข้อที่ 7  สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึง
ประสงค์  โดยการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบ 
มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความกตัญญูกตเวที  มีความเมตตากรุณา  โอบอ้อม
อารี  และไม่เห็นแก่ ตัว  มีความประหยัด  และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 
     1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
เลขานุการโครงการ     นายสอหมาด  หมันเร๊ะ 
ระยะเวลาดำเนินการ    พฤษภาคม  2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ มีหน้าที่จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะที่
จำเป็นตามหลักสูตร สนองพันธกิจโรงเรียน  ข้อที่  5  เสริมสร้างผู้เรียนให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ  การ 
ปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วย “ศาสตร์พระราชา” สนองเป้าประสงค์โรงเรียน  ข้อที่  9  ผู้เรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรมค่านิยมและ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา”สนองนโยบายโรงเรียน  ข้อที่ 7  
สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  โดยการฝึกอบรมและจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความกตัญญูกตเวที  มีความเมตตา
กรุณา  โอบอ้อมอารี  และไม่เห็นแก่ตัว  มีความประหยัด  และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ปฏิบัติตนเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน จึงจัดให้ มีโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์   
 2.1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  
 2.2. เพื่อให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที   มีเมตตากรุณา  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละเพ่ือส่วนรวม   
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์   
   3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  
รอ้ยละ  100  เข้าร่วมโครงการ  
 
4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ  - นายสอหมาด หมันเร๊ะ 
     - ประชุมครู   มี.ค.63 -  

2. ขั้นดำเนินการ  -  
     - จัดโครงการ พ.ค.63 -  

3. ขั้นสรุปผล  ประเมินผล  -  
     - ประเมินผล พ.ค.63 -  
     - สรุปผล มิ.ย.63 -  

 
5. งบประมาณ     จำนวน  -  บาท   

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 ค่าตอบแทนวิทยากร   -    
2 ค่าอาหาร -    
3 ค่าอุปกรณ์ค่าย -    

รวมเงิน -  
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6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต  มีคุณธรรม

จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ตรวจสอบรายชื่อ

นักเรียนร่วมโครงการ 
บันทึกลงเวลาร่วม
โครงการ 

2 นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที   มีเมตตากรุณา  
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละเพ่ือส่วนรวม   

แบบสอบถาม แบบสอบถาม 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1. นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

7.2. นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที   มีเมตตากรุณา  เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละเพ่ือส่วนรวม   
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นายสอหมาด  หมันเร๊ะ) 
                                คร ูชำนาญการพิเศษ 
 

(ลงชื่อ)……………………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 
                                  ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 (ลงชื่อ).............................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
          (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 

                รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

 
    (ลงชื่อ).............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 

                ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชือ่โครงการ    โรงเรียนสุจริต 
สนองพันธกิจโรงเรียน    ข้อที่ 5  เสริมสร้างผู้เรียนให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ  การปกครองใน

ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 

สนองเป้าประสงค์โรงเรียน    ข้อที่ 9  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 

  ข้อที่ 11 ผู้เรียนสามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
อย่างเหมาะสม 

สนองนโยบายโรงเรียน    ข้อที่ 7  สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึง
ประสงค์  โดยการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบ 
มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความกตัญญูกตเวที  มีความเมตตากรุณา  โอบอ้อม
อารี  และไม่เห็นแก่ตัว  มีความประหยัด  และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

  ข้อที่  13 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน 
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
     1.2  คุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ของผู้เรียน 
 ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
เลขานุการโครงการ     นายสอหมาด  หมันเร๊ะ 
ระยะเวลาดำเนินการ    พฤษภาคม  2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ได้
กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero tolerance & Clean Thailand) มี
พันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ 
บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมี 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปราม 
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การทุจริตระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี 
(ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคม ธรรมาภิบาล) อีก
ด้วย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำานักงาน ป.ป.ช.) ทำข้อตกลง ความ
ร่วมมือต่อต้านการทุจริตร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือประสานความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชั่น โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตส านึกให้แก่เยาวชน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ 
การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให้ความสำคัญกับการ 
เตรียมการด้านป้องกันและราบรามการทุจริตในสถานศึกษา เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไก 
สำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์
และแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จึงได้
จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน สถานศึกษาศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ขึ้น โดยมี
เป้าหมายให้มีการบริหารจัดการ และบูรณาการเรียนการสอนที่ เน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ มี
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
ครู นักเรียนแกนนำและผู้เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจ  

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ มีหน้าที่จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะที่
จำเป็นตามหลักสูตร สนองพันธกิจโรงเรียน  ข้อที่  5  เสริมสร้างผู้เรียนให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ  การ 
ปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วย “ศาสตร์พระราชา” สนองเป้าประสงค์โรงเรียน  ข้อที่  9  ผู้เรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรมค่านิยมและ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา”ข้อที่ 11 ผู้เรียนสามารถนำหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม สนองนโยบายโรงเรียน  ข้อที่  7  สนับสนุนส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  โดยการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี วินัย  มี
ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความกตัญญูกตเวที  มีความเมตตากรุณา  โอบอ้อมอารี  และไม่เห็นแก่
ตัว  มีความประหยัด  และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ข้อที่  13 สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน จึงจัดให้มีโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นกับนักเรียน คร ูและบุคลากรในโรงเรียน  

2.2 เพ่ือพัฒนานักเรียนแกนนำและผู้ที่เก่ียวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจตามแนวทางการดำเนินงาน 
โครงการโรงเรียนสุจริต  
2.3 เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต ให้นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ มีทักษะ 
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ  

 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

       3.1.1. นักเรียน โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  จำนวน 405 คน 
   3.2 เชิงคุณภาพ 

      3.2.1. นักเรียน โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  ร้อยละ  100  เข้าร่วมโครงการ  

 
4. วธิีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ   นายสอหมาด หมันเร๊ะ 

     - ประชุมครู   มี.ค. 64   

2. ขั้นดำเนินการ    

     - จัดโครงการ พ.ค.  64 2,000  

3. ขั้นสรุปผล  ประเมินผล    

     - ประเมินผล พ.ค.  63   

     - สรุปผล มิ.ย.  63   
 

 

5. งบประมาณ     จำนวน  2,000 บาท   

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ค่าอุปกรณ์ 2,000 - - 2,000 

รวมเงิน 2,000  
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6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. ครู บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนในโรงเรียนมีความรู้

ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน โรงเรียนสุจริต  

ตรวจสอบรายชื่อ

นักเรียนร่วมโครงการ 

บันทึกลงเวลาร่วม

โครงการ 

2. นักเรียนคณะทำงานกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจรติ 

สามารถดำเนินกิจกรรมของโครงการได้ด้วยความ 

ซื่อสัตย์สุจริตตามคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนสุจริต  

แบบสอบถาม แบบสอบถาม 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครู บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโรงเรียน
สุจริต 
 7.2 นักเรียนคณะทำงานกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต สามารถดำเนินกิจกรรมของโครงการได้ด้วย
ความ ซื่อสัตย์สุจริตตามคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนสุจริต 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นายสอหมาด  หมันเร๊ะ) 
                                 คร ูชำนาญการพิเศษ 
 

(ลงชื่อ)……………………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 
                                  ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 (ลงชื่อ).............................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
          (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 

                รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 

    (ลงชื่อ).............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 

                ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน) 
สนองพันธกิจโรงเรียน  ข้อที่ 5 เสริมสร้างผู้เรียนให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 

สนองเป้าประสงค์โรงเรียน  ข้อที่ 9 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย 
“ศาสตร์พระราชา” 

สนองนโยบายโรงเรียน  ข้อที่ 7 สนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ โดย
การฝึกอบรมและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณาโอบอ้อมอารี และไม่เห็นแก่ตัว มี
ความประหยัด และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
    ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน      
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
เลขานุการโครงการ  นางสาวเกษร  เชาวลิต และนางปาณิสรา  สุดมี 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ได้ดำเนินการจัดโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ . ปีการศึกษา 2563 โดย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทางโรงเรียนได้ส่งใบสมัคร รวบรวมข้อมูล
แบบรายงานการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2563 เข้ารับการ
ประเมิน ระดับ 1 ดาว (โรงเรียนตรวจสอบตัวเอง) ตามกลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ
ผู้เรียน ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด เพ่ือเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความ
ดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักเรียน ลดพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ในโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินการจัดโครงการนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียนตระหนักรู้ เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า

แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในการทำความดี  
2.2 เพ่ือให้นักเรียน ได้รับการพัฒนาให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน 
2.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ใน

โรงเรียนเพ่ิมข้ึน 
2.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ คือ

ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ อุดมการณ์คุณธรรม  
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 32 คน และนักเรียน จำนวน 405 คน 
ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ 
และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในการทำความดี  

3.1.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 32 คน และนักเรียน จำนวน 405 คน 
ได้รับการพัฒนาให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพ่ิมขึ้น 

3.1.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 32 คน และนักเรียน จำนวน 405 คน 
ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ คือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ 
อุดมการณ์คุณธรรม  
 3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร้อยละ 90 ตระหนักรู้ เข้าใจ และมี
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิด
ชอบชั่วดี และภูมิใจในการทำความดี  

3.2.2 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาให้มีพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน 

3.2.3 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร้อยละ 90 ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 5 
ประการ คือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจรติ ความรับผิดชอบ อุดมการณ์คุณธรรม  
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 4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 

- ประชุมครู ชี้แจง ทำความเข้าใจการดำเนินงาน 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
- สำรวจสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในโรงเรียนที่
ต้องการปรับปรุงพัฒนา 
- กำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ท่ีใช้ในการแก้ปัญหา
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
- กำหนดวิธีการดำเนินการ และแนวปฏิบัติ  
- ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ มอบหมาย
หน้าที่รับผิดชอบ  

 
 

9 เมษายน 2564 
 

  
 
 
ครูเกษร เชาวลิต 
คณะครูทุกท่าน 

2. ขั้นดำเนินการ 
- ดำเนินการตามวิธีการที่กำหนด และแนว
ปฏิบัติที่วางไว้ 

ตลอดปีการศึกษา 
(พฤษภาคม 2564 
– มีนาคม 2565) 

 
3,000 

3. ขั้นประเมินติดตาม 
- ประเมินผล 
- สรุปผล/รายงานผล 

ตลอดปีการศึกษา 
(พฤษภาคม 2564 
– มีนาคม 2565) 

 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- นำผลการประเมิน/การสรุปผล มาปรับปรุง
แก้ไข พัฒนา 

ตลอดปีการศึกษา 
(พฤษภาคม 2564 
– มีนาคม 2565) 

 

 
5. งบประมาณที่ใช้ จำนวน 3,000 บาท 

ที ่ รายการ / กิจกรรม / การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดตกแต่งห้องเรียน 

ป้ายนิเทศ จำนวน 18 ห้อง 
2,000 - - 2,000 

2. กระดาษ A 4 ทำแบบบันทึกผลการ
ประเมินของครูที่ปรึกษา จำนวน 18 เล่ม 

1,000 - - 1,000 

 รวม 3,000 - - 3,000 
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6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 32 คน 

และนักเรียน จำนวน 405 คน ตระหนักรู้ เข้าใจ 
และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า
แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้าง
ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในการทำความดี  

ประเมินผลรายสัปดาห์ 
 

แบบบันทึกผลการ
ประเมิน 
 

2. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 32 คน 
และนักเรียน จำนวน 405 คน  ได้รับการพัฒนาให้มี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน 

ประเมินผลรายสัปดาห์ 
 

แบบบันทึกผลการ
ประเมิน 

3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 32 คน 
และนักเรียน จำนวน 405 คน  ได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรม 5 ประการ คือ ความพอเพียง ความ
กตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ 
อุดมการณ์คุณธรรม  

ประเมินผลรายสัปดาห์ 
 

แบบบันทึกผลการ
ประเมิน 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 32 คน และนักเรียน จำนวน 405 คน ตระหนักรู้ 
เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้าง
ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในการทำความดี  

7.2 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 32 คน และนักเรียน จำนวน 405 คน ได้รับการพัฒนา
ให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น 

7.3 ผู้บรหิาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 32 คน และนักเรียน จำนวน 405 คน ได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรม 5 ประการ คือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ อุดมการณ์คุณธรรม  
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางสาวเกษร  เชาวลิต) 
                                คร ูชำนาญการพิเศษ 
 

(ลงชื่อ)……………………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 
                                  ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 (ลงชื่อ).............................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
          (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 

                รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 

    (ลงชื่อ).............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 

                ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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มาตรฐานที่ 2   

กระบวนการบริหารและ 
การจัดการของผู้บริหาร

สถานศึกษา 
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ชื่อโครงการ   จ้างบุคลากรทางการศึกษา 
สนองพันธกิจโรงเรียน   ข้อที่ 7 พัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการ 
                                          เรียนการสอนได้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
                                          ข้อที่ 8 จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ 
                                          ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน  ข้อที่ 1 ผู้เรยีนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 

    ข้อที่ 12 สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานการศึกษา                                             
           ขั้นพ้ืนฐาน  

                                          ข้อที่ 13 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศท่ี 
                                          เน้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
สนองนโยบายโรงเรียน   ข้อที่ 5 สนับสนุนส่งเสริม และเร่งรัดพัฒนาให้ครูมีความรู้ความสามารถตรง 
     กับงานท่ีรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะทีเ่หมาะสม 
    ข้อที่ 11 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตาม                                           
     หลักสูตร 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
    2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
    2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
     สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
เลขานุการโครงการ  นางระพีพร  ปอปาน 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2564 -  เมษายน 2565 
 
1. หลักการและเหตุผล 
                    ด้วยโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ได้กำหนดพันธกิจ  ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทาง
การศึกษาทุกระดับตามหลักการ และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ข้อที่ 
7 พัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ข้อที่ 8 จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา ข้อที่ 
12 สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 13 สถานศึกษามีการ
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จัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่เน้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตประจำวัน   นโยบาย
โรงเรียนข้อที่ 5 สนับสนุนส่งเสริม และเร่งรัดพัฒนาให้ครูมีความรู้ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมี
คุณลักษณะที่เหมาะสม ข้อที่ 11 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร       
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  และมาตรฐาน
โรงเรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ข้อที่  2.2  มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา ข้อที่   2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  ข้อที่ 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
ทั้งนี้เพ่ือให้การดำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับพันธกิจ เป้าประสงค์  นโยบาย  กลยุทธ์ และมาตรฐาน
โรงเรียน จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด   
 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีสามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
 2.3 เพ่ือให้ผู้เรยีนมีความปลอดภัยขณะอยู่ในสถานศึกษา 
 2.4 เพ่ือให้ครูมีจำนวนเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนและสอนตรงตามวิชาเอก  
 2.5 เพ่ือให้มีบุคลากรทางการศึกษามีจำนวนเพียงพอและมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน  
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนร้อยละ 52 มีผลการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 
3.1.2 นักเรียนร้อยละ 62 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป 
3.1.3 นักเรียนทุกคนมีความปลอดภัยขณะอยู่ในสถานศึกษา 
3.1.4 ครูมีจำนวนเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนและสอนตรงตามวิชาเอก 
3.1.5 บุคลากรทางการศึกษามีจำนวนเพียงพอตามโครงสร้างการปฏิบัติงาน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด   
3.2.2  นักเรียนมีสามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
3.2.3  นักเรียนมีความปลอดภัยของนักเรยีนขณะอยู่ในสถานศึกษา 
3.2.4  ครูสอนตรงตามวิชาเอก และมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมาย  
3.2.5 บุคลากรทางการศึกษามีเพียงพอและมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
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4. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน 
ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ 
1. จ้างครูรายวิชาที่ขาดแคลน  385,980 นางระพีพร ปอปาน 

  1. ขั้นเตรียมการ เม.ย.64  
2. ขั้นดำเนินการ 

- จ้างครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1คน 
  (9,000 บาท/เดือน) 
- สมทบกองทุนประกันสังคม (ร้อยละ 5)                   
- จ้างครูผู้สอนวิชาพละศึกษา  จำนวน 1 คน 
  (11,900 บาท/เดือน) 
- จ้างครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 คน 
(10,300 บาท /เดือน) 
- สมทบกองทุนประกันสังคม (ร้อยละ 5)                 

 
พ.ค.64 – 
เม.ย.65 

 
 

พ.ค.64 – 
เม.ย.65 

 
พ.ค.64–เม.ย.65 

 
108,000 

 
5,400 

142,800 
 

123,600 
 

6,180 
3. ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน    

- ประเมินผล เม.ย.65  
- สรุปผลและรายงาน เม.ย.65  

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข เม.ย.65  
2. จ้างยาม  และภารโรง  201,600 นางระพีพร  ปอปาน 

  1. ขั้นเตรียมการ เม.ย.64  
2. ขั้นดำเนินการ 

- จ้างภารโรง จำนวน 1 คน (8,000 บาท /เดือน) 

- สมทบกองทุนประกนัสังคม (ร้อยละ 5)                   
- จ้างยาม จำนวน 1 คน (8,000 บาท /เดือน)   
- สมทบกองทุนประกันสังคม (ร้อยละ 5)                 

พ.ค.64 – 
เม.ย.65 

 
96,000 
4,800 
96,000 
4,800 

3. ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน    
- ประเมินผล เม.ย.65  
- สรุปผลและรายงาน เม.ย.65  

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข เม.ย.65  
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ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3. จ้างครูภาษาต่างประเทศ  376,000 นางจุลีพร บุราสิทธิ์

นางสาวพิชามญชุ์  
ถิรวิทย์วรกุล 

  

1. ขั้นเตรียมการ เม.ย.64  
2. ขั้นดำเนินการ 

- จ้างครูภาษาอังกฤษ(ต่างชาติ) จำนวน 1 คน    
  (25,000 บาท /เดือน)  จำนวน 10 เดือน 
- จ้างครูภาษาจีน  จำนวน 1 คน  
 (10,000 บาท /เดือน) 
- สมทบกองทุนประกันสังคม (ร้อยละ 5)   

 
พ.ค.64 – 
ก.ย.64/ 

พ.ย.64 – มี.ค.65 
พ.ค.64 – 
เม.ย.65 

 
 

250,000 
120,000 

 
6,000 

3. ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน    
 - ประเมินผล เม.ย.65  
 - สรุปผลและรายงาน เม.ย.65  

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข เม.ย.65  
 
5. งบประมาณที่ใช้  963,580 บาท 

ที ่
รายการ/กิจกรรมการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณ 

จำแนกหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 จ้างครูรายวิชาที่ขาดแคลน 
-เงินอุดหนุนรายหัว 

385,980 
385,980 

385,980 
385,980 

- - 

2 จ้างยาม และ ภารโรง 
-เงินระดมทรัพยากร 
-เงินอุดหนุนรายหัว 

201,600 
100,800 
100,800 

201,600 
100,800 
100,800 

- - 

3 จ้างครูภาษาต่างประเทศ 
-เงินระดมทรัพยากร 

376,000 
376,000 

376,000 
376,000 

- - 

 
6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวชี้วัดสภาพความสำเสร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ

เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด   
ตรวจนับ -สมุด ปพ.5 

-เอกสารผลการเรียน 
2 ผู้เรียนมีสามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารใน

ชีวิตประจำวันได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
ตรวจนับ -สมุด ปพ.5 

-เอกสารผลการเรียน 
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ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเสร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

3 ผู้เรียนมีความปลอดภัยของนักเรียนขณะอยู่ใน
สถานศึกษา 

ตรวจนับ -เอกสารงานอนามัย 
-เอกสารกลุ่มบริหาร 

   กิจการนักเรียน 
4 ครูสอนตรงตามวิชาเอก และมีศักยภาพในการ

จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมาย  
สำรวจ ตรวจสอบ -เอกสารอัตรากำลัง 

-เอกสาร ผลการฏิบัติงาน 
5 บุคลากรทางการศึกษามีเพียงพอและมีศักยภาพ

ในการปฏิบัติงาน 
สำรวจ ตรวจสอบ -เอกสารอัตรากำลัง 

-เอกสารผลการฏิบัติงาน 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
7.1  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด   
7.2  ผู้เรียนมีสามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
7.3  ผู้เรียนมีความปลอดภัยของนักเรียนขณะอยู่ในสถานศึกษา 
7.4  ครูสอนตรงตามวิชาเอก และมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมาย  
7.5 บุคลากรทางการศึกษามีเพียงพอและมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

(ลงชื่อ) ....................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางระพีพร ปอปาน) 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
           (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 

          รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 

(ลงชื่อ....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางสาวนิวร  ผวิกระด้าง) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ     พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ 
สนองพันธกิจโรงเรียน ข้อที่  1 จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และ

ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี21 และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  ข้อที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า 

สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 1 สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

  ข้อที่  2 สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนอย่าง
หลากหลายใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
อย่างคุ้มค่า 

สนองนโยบายโรงเรียน ข้อที่ 3   สนับสนุน  ส่งเสริม ให้มีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาท่ีทันสมัยและหลากหลาย 

  ข้อที่ 11 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จำเป็นตามหลักสูตร 

  ข้อที่ 12 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรยีนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 ข้อที่ 15 ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา   

  ข้อ  2  การวางแผนพัฒ นาคุณ ภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

  (2.4)  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
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เลขานุการโครงการ      นางสาวกนกวรรณ  นนทศักดิ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ      พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 
  
1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  มีหน้าที่พัฒนานักเรียนในด้าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ วิทยาการสมัยใหม่ เพ่ือให้นั กเรียนมีความรู้ /ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  และห้อง
คอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งจำเป็นต่อการศึกษาเล่าเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นห้องปฏิบัติการ
ทางคอมพิวเตอร์  เพ่ือตอบสนองพันธกิจโรงเรียน ข้อที่ 1  จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ข้อ
ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า ตอบสนองเป้าประสงค์โรงเรียน  ข้อที่ 1 สถานศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ข้อที่ 2 สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาอย่างคุ้มค่าสนองนโยบายโรงเรียน ข้อที่ 3 สนับสนุน  ส่งเสริม ให้มีสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยและหลากหลาย ข้อที่ 11 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จำเป็นตามหลักสูตร ข้อที่ 12 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ข้อที่ 15 ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ซึ่งตรงกับมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา และกลยุทธ์ที่ 2  กระบวนการ
บริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ มีอุปกรณ์การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อมและ  
เพียงพอต่อการศึกษาเรียนรู้ 
  2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เป็นไปตามเกณฑ์ 
  2.3 เพ่ือให้ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
  2.4 เพ่ือปรับปรุงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับความเสียหายให้สามารถใช้งานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

  3.1.1 นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จำนวน 405 คน มีอุปกรณ์การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 
ที่มีความพร้อมและเพียงพอต่อการศึกษาเรียนรู้ 
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  3.1.2 นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  จำนวน 405 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                       
คอมพิวเตอร์เป็นไปตามเกณฑ์   
  3.1.3 ปรับปรุงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 18 เครื่อง ที่ได้รับความเสียหายให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
  3.1.4 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ร้อยละ 80 มีอุปกรณ์การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ที่มี
ความพร้อมและเพียงพอต่อการศึกษาเรียนรู้  
   3.2.2 นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์เป็นไปตามเกณฑ์  
   3.2.3 ปรับปรุงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับความเสียหายให้สามารถใช้งานได้   
อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 
   3.2.4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
 

4. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ   

 -  เสนอโครงการขออนุมัติโครงการ 
 -  ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 -  ประชุมคณะกรรมการ 

พ.ค.64 – มิ.ย.64 - กนกวรรณ นนทศักดิ์ 

2 ขั้นดำเนินการ                                                            
 -  ขออนุมัติโครงการ 
 -  ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ 

ก.ย.64 – ม.ค.65  
 

40,000 

กนกวรรณ นนทศักดิ์ 

3 
 

ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน                                                                                    
 -  ประเมินผล กำกับ ติดตาม  
ตรวจสอบการเนินงานตามกิจกรรม 
 -  สรุปผล/รายงานผลโครงการ 

ม.ค.65 - กนกวรรณ นนทศักดิ์ 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข  
 - ประเมินผลจากการดำเนินงาน 
 - สรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

ก.พ.64 - กนกวรรณ นนทศักดิ์ 
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5. งบประมาณที่ใช้ 40,000 บาท (งบเรียนฟรี 15 ปี) 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. จัดซื้อ/ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 30,000   - - 30,000   
2. ติดต้ังระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7,000 7,000 - - 
3. จัดซื้อเมาส์ คีย์บอร์ด อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ 3,000 - - 3,000 

รวมทั้งสิ้น 40,000   7,000 - 33,000   
 

6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จำนวน 405 

คน มีอุปกรณ์การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ที่มีความ
พร้อมและเพียงพอต่อการศึกษาเรียนรู้ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

2. นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จำนวน 405 
คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
เป็นไปตามเกณฑ์  

ตรวจสอบ ปพ.5 

3. ปรับปรุงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์  
จำนวน 18 เครื่อง ที่ ได้ รับความเสียหายให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

สอบถาม แบบสอบถาม 

4. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1. นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ มีอุปกรณ์การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อมและเพียงพอ
ต่อการศึกษาเรียนรู้ 
  7.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เป็นไปตามเกณฑ์ 

7.3 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เสียหาย ได้รับการซ่อมแซม ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีสภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู้ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 (ลงชื่อ) ....................................ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาวกนกวรรณ นนทศักดิ์) 

ครู  
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
           (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 

          รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 

(ลงชื่อ....................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
        (นางสาวนิวร  ผวิกระด้าง) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ     พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
สนองพันธกิจโรงเรียน  ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร  
                                          และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 7 โรงเรียนมีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีหลากหลาย 
     ทันสมัยเพียงพอที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และตรงตามมาตรฐานการศึกษา 
     ขัน้พ้ืนฐาน 
สนองนโยบายโรงเรียน  ข้อที่ 3 สนับสนุน ส่งเสริม ให้มีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน              กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ             งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
เลขานุการโครงการ    นายเจริญ  เรืองรอง 
ระยะเวลาดำเนินการ    มิถุนายน 2564  -  พฤศจิกายน  2565 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 เพ่ือพัฒนาให้เป็นไปตามพันธกิจโรงเรียน ข้อที่ 4 พัฒนาและส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกรดับตาม

หลักการ และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
   
2. วัตถุประสงค์    
           2.1 โรงเรียนมีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลาย  ทันสมัยและเพียงพอที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้และตรงตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
3. เป้าหมาย   

3.1 เชิงปริมาณ   
     3.1.1 ผู้เรียนและบุคลากรจำนวน 405 คน ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
3.2 เชิงคุณภาพ   
     3.2.1 ผู้เรียนมีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างเหมาะสม 
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4. กิจกรรมและการดำเนินงาน   
ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

  -เขียนโครงการ 
  -เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

 
พ.ค. 64 
พ.ค.64 

 
- 
- 

นายเจริญ  เรืองรอง 

2 ขั้นดำเนินการ 
  -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

 
15  มิ.ย.64 – พ.ย.64 

 
20,000 

 

3 ขั้นติดตามประเมินผล 
  -ประเมินผล 

 
ก.พ. 65 

 
- 

 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข ก.พ. 65 -  

 
5. งบประมาณที่ใช้ จำนวน 20,000  บาท  

ที ่ รายการ / กิจกรรม / การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
1 อุปกรณ์ระบบภาพเสียงภายในโรงเรียน 20,000   20,000 
 รวมเงินงบประมาณ 30,000 - - 30,000 

 
6. การประเมินผล   
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด / 

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัด 

1 ผู้เรียนและบุคลากรจำนวน 405 คน ใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ตรวจนับ 
แบบสอบถาม 

ทะเบียนสื่อ
นวัตกรรม 

2 ครูร้อยละ 80ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ตรวจนับ 
แบบสอบถาม 

ทะเบียนสื่อ
นวัตกรรม 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   

7.1 ครูมีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่หลากหลาย ทันสมัย เพียงพอที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 
 

 (ลงชื่อ....................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นายเจริญ  เรืองรอง) 

  คร ูชำนาญการ 

 
(ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
(ลงชื่อ)....................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
           (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 

          รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

 
(ลงชื่อ....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางสาวนิวร  ผวิกระด้าง) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   พัฒนางานทะเบียน - วัดผล  
สนองพันธกิจโรงเรียน   ข้อที่ 7 พัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการ 
                                          เรียนการสอนได้มาตรฐานระดับสากลหลากหลาย 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน  ข้อที่ 13 สถานศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ จัดกระบวนการเรียนการ           
                                          สอนได้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

     สนองนโยบายโรงเรียน   ข้อที่ 3 สนับสนุน  ส่งเสริม ให้มีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ 
                                               ทันสมัยและหลากหลาย 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
  สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย        

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
  จัดการเรียนรู้ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
เลขานุการโครงการ  นางวาสนา  ฉายประทีป 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2564 - มีนาคม  2565 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา การ
ปฏิบัติงานทะเบียนวัดผลเป็นงานเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลนักเรียนทุกคน และผลการเรียนของนักเรียน มีการ
จัดเก็บข้อมูลด้วยโปรแกรมงานทะเบียน (SGS) ซึ่งมีการพัฒนาระบบ พัฒนาโปรแกรมให้สะดวก รวดเร็ว เพ่ือ
รองรับข้อมูล เก็บข้อมูล และเรียกใช้ข้อมูลอย่างเป็นปัจจุบัน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ข้อที่ 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย ข้อ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ กลุ่มบริหารวิชาการเห็นความสำคัญจึงได้มีโครงการพัฒนางานทะเบียนวัดผลขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือการวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ   
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
3.1.2 เพื่อให้ครูทุกคนใช้โปรแกรมงานทะเบียนในการจัดทำทะเบียนวัดผลรายวิชา (SGS)   
3.1.3 เพ่ือให้มีแบบบันทึกผลการเรียน (ปพ.1, ปพ.2) สำหรับนักเรียนทุกคน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 มีการวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 100   
3.2.2 ครูใช้โปรแกรมงานทะเบียนในการจัดทำทะเบียนวัดผลรายวิชา (SGS)  ร้อยละ 100 
3.2.3 งานข้อมูลสารสนเทศ งาน GPA/PR มีการจัดการอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 100 

 
4. กิจกรรมและการดำเนินการ 

ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 

- สำรวจปัญหา ความต้องการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 
พ.ค. 2564 

 
ครวูาสนา  ฉายประทีป 

2. ขั้นดำเนินการ 
- อบรม ปรับปรุง / พัฒนาการใช้โปรแกรมงาน
ทะเบียน SGS 

 
ต.ค. 2564 
มี.ค. 2565 

 
ครูกรีฑาพล เทพแก้ว 
ครวูาสนา  ฉายประทีป 

3. ขั้นประเมินติดตาม 
- ประเมินผล 
- สรุปผล / รายงานผล 

 
ต.ค. 2564 
มี.ค. 2565 

 
ครวูาสนา  ฉายประทีป 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- พัฒนาการใช้โปรแกรมงานทะเบียน              
  การจัดทำทะเบียนวัดผลรายวิชา  (SGS) โดยครูผู้สอน 

 
ต.ค. 2564 
มี.ค. 2565 

 
ครูกรีฑาพล  เทพแก้ว 
ครวูาสนา ฉายประทีป 

 
5. งบประมาณที่ใช้ จำนวน 1,000 บาท 
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6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ 
วิธีการวัด / 
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. สถานศึกษาพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และดำเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม 

แฟ้มเอกสาร 
เอกสารงานทะเบียน 

ปพ. ต่าง ๆ 

โปรแกรมงาน
ทะเบียน 
การจัดทำ

ทะเบียนวัดผล
รายวิชา  (SGS) 

 

2. สถานศึกษากำกับ ติดตามและประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน และเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

ตรวจสมุด ปพ.5 
ตรวจแบบรายงานผล 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ ร้อยละ 100   
7.2 ครูทุกคนใช้โปรแกรมงานทะเบียนในการจัดทำทะเบียนวัดผลรายวิชา (SGS) 

 7.3 งานข้อมูลสารสนเทศ งาน GPA/PR มีการจัดการอย่างเป็นระบบ 
 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    (ลงชื่อ) ....................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางวาสนา ฉายประทีป) 
                       คร ู

 

(ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
(ลงชื่อ)....................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
           (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 

          รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

 
(ลงชื่อ....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางสาวนิวร  ผวิกระด้าง) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 
สนองพันธกิจโรงเรียน   ข้อที ่4 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักการ และ 
                                          ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน  ข้อที่ 13 สถานศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ จัดกระบวนการเรียนการ 
                                          สอนได้ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนองนโยบายโรงเรียน   ข้อที่ 1 เร่งรัดพัฒนาให้มีการจัดองค์กร โครงสร้าง และการบริหารงานอย่าง 
                                          เป็นระบบครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
เลขานุการโครงการ  นายกรีฑาพล  เทพแก้วและนางสาวจรุภรณ์ หวันเหม 
ระยะเวลาดำเนินการ  วันที่ 24-28 เมษายน 2564 
 

 

1. หลักการและเหตุผล   
 เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ กลุ่ม
บริหารงานวิชาการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ข้อ 2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ข้อ 
2.1 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมายและ
ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

2.2 เพ่ือให้เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน  
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด ความสนใจ และเต็มตามศักยภาพ  
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรยีนชั้น ม.1 และ ม.4  ได้เข้าเรียน และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ    
3.1.2 นักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 90 คน ได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน    
3.1.3 นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 จำนวน 50 คน ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาตามความ 

ถนัดความสนใจ และเต็มตามศักยภาพ 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ร้อยละ 100 ได้เข้าเรียน และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตาม

ศักยภาพ    
3.2.2 นักเรียนชั้น ม.1 ร้อยละ 100 ได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน   
3.2.3 นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาตามความ       

ถนัด ความสนใจ และเต็มตามศักยภาพ 
 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ  (P) 

- ประชุม วางแผน  
- ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 

 
 

มีนาคม 64 
 

 
 
- 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
งานประชาสัมพันธ์ 

2. ขั้นดำเนินการ  (D) 
- ดำเนินการรับสมัครตาม วัน เวลาที่กำหนด 

 
24-28  มี.ค. 64 

 
2,000 

 
กรรมการตามคำสั่ง 

3. ขั้นประเมินติดตาม  (C) 
- ประเมินผล 
- สรุปผล / รายงานผล 

 
 เม.ย.64 

 

 
- 

 
นายกรีฑาพล เทพแก้ว 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข  (A) 
1. รับสมัครนักเรียนที่ไม่ได้มาสมัครตามวัน  
เวลาที่กำหนด 
2. แนะนำผู้ปกครองให้นำนักเรียนที่อ่านไม่
ออกไปตรวจวัด IQ 

 
มี.ค.-เม.ย.64 

 
- 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 
5. งบประมาณที่ใช้ จำนวน 2,000 บาท   

ที ่ รายการ / กิจกรรม / การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
1. ค่าไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน 

ม.1 และ ม.4 
- - - - 

2. ค่าอาหารครูผู้รับสมัคร 2,000 - 2,000 - 
 รวม 2,000 - 2,000 - 
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6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ 
วิธีการวัด / 
ประเมินผล 

เครื่องมือทีใ่ช้วัด 

1. นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 จำนวน 130 คน ได้เข้าเรียน 
และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ    

ตรวจนับ 
สังเกต 

แบบบันทึกการสังเกต 

2. นักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 90 คน ได้เข้ารับการศึกษา
ภาคบังคับครบทุกคน    

ตรวจนับ 
สังเกต 

แบบบันทึกการสังเกต 

3. นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 จำนวน 130 คน ได้รับการ
ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาตามความถนัด ความสนใจ 
และเต็มตามศักยภาพ 

ตรวจนับ 
สังเกต 

แบบบันทึกการสังเกต 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 7.1 นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ร้อยละ 100 ได้เข้าเรียน และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ    

7.2 นักเรียนชั้น ม.1 ร้อยละ 100 ได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน    
7.3 นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาตามความถนัด ความ   

สนใจและเต็มตามศักยภาพ 
       

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

    (ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นายกรีฑาพล  เทพแก้ว) 
             ครู ชำนาญการพิเศษ 

 

(ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
     (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 

          รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 

(ลงชื่อ....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นางสาวนิวร  ผวิกระด้าง) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   พัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
สนองพันธกิจโรงเรียน   ข้อที่ 4 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาทุกระดับตามหลักการ 
    และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน  ข้อที ่4 สถานศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ จัดกระบวนการเรียนการ 
    สอนได้ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สนองนโยบายโรงเรียน   ข้อที่ 1 เร่งรัดพัฒนาให้มีการจัดองค์กร  โครงสร้าง และการบริหารงาน
    อย่างเป็นระบบครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
                                          ข้อ 2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
                                          ข้อ 2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูล 
    สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
เลขานุการโครงการ  นายกรีฑาพล  เทพแก้วและนางสาวจรุภรณ์ หวันเหม 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม / สิงหาคม / พฤศจิกายน 2564 / มกราคม 2565 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยมาตรฐานการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้อ 2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ข้อ 2.3 การวางแผนการบริหาร
และการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสังคมโลกปัจจุบัน 
จำเป็นต้องพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้เป็นไปตามยุคสมัย  และสนับสนุนนโยบายการพัฒนาของรัฐ  ระบบ
การบริหารงานวิชาการนับเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่สนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนอันได้แก่  การ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน   การซ่อมเสริมการเรียนรู้   การพัฒนาระบบทะเบียนจัดทำฐานข้อมูลผู้เรียนให้
เป็นปัจจุบัน นำไปใช้ในการวางแผนงาน  การพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียนจัดการประเมินผล
การเรียนรู้ผู้นำมาพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้  ให้สอดคล้องกับสังคม
ปัจจุบัน และเสริมสร้างการพัฒนาท้องถิ่น   ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวนี้จำเป็นต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการเสริมสร้างศักยภาพ เพ่ือสนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาตรฐานนี้ ทางกลุ่ม
บริหารวิชาการเห็นความสำคัญจึงได้ดำเนินโครงการนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 2.2 เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหางานวิชาการให้มีความเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการ 
 2.4 เพ่ือจัดระบบข้อมูลสาระสนเทศและใช้สาระสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการ 
3.1.2 ครูมีความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
3.1.3 ครูสามารถพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและทันสมัย 
3.1.4 กลุ่มบริหารงานวิชาการมีการจัดองค์กรการปฏิบัติงานที่มีความคล่องตัว และปรับเปลี่ยนได้

เหมาะสมตามสถานการณ์         
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการมีการจัดองค์กรการปฏิบัติงานที่มีความคล่องตัว ร้อยละ 90 
3.2.2 กลุ่มบริหารงานวิชาการมีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน 

ร้อยละ 90  
 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ  (P) 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. สำรวจวัสดุ – อุปกรณ์สำนักงาน 

 
พ.ค.2564 

 

 
นายกรีฑาพล เทพแก้ว 

 

2. ขั้นดำเนินการ  (D) 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. พัฒนารูปแบบการบริหารงาน 
3. ดำเนินการตามรูปแบบ 

 
พ.ค.2564 

 

 
นายกรีฑาพล เทพแกว้ 

 

3. ขั้นประเมินติดตาม  (C) 
1. ประเมินผล กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการเนินงานตาม
กิจกรรม  
2. ตอบแบบสอบถาม 

  
เดือนละ  
1 ครั้ง 

 
นายกรีฑาพล เทพแก้ว 
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ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 
 3. บันทึกการจัดกิจกรรม   

4. สรุปผล/รายงานผลโครงการ 
  

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข  (A) 
1. ประเมินผลจากการดำเนินงานตามกิจกรรม 
2. สรุปรายงานผลของการดำเนินกิจกรรม 
   งบประมาณ ได้แก่ 

- หมึก  จำนวน 24 กล่อง X 500     = 12,00 บาท 
- ไข     จำนวน 10 ม้วน  X 2,800  = 28,000 บาท 

                                  รวม  = 40,000  บาท 

 
ภาคเรยีนละ 

1 ครั้ง 

 
นายกรีฑาพล เทพแก้ว 

 

 

5. งบประมาณที่ใช้ จำนวน 53,000 บาท   

ที ่ รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
1. พัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ 

  - หมึก/ไข อัดสำเนา 
  - กระดาษ/วัสดุสำนักงาน 

53,000 
40,000 
13,000 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

53,000 
40,000 
13,000 

 รวม 53,000 - - 53,000 
 

6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. สถานศึกษามีการพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุก

กลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
สังเกต 

ประเมินผล 
แบบประเมินผล 

 
2. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบ

ต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
สังเกต 

ประเมินผล 
แบบประเมินผล 

 
3. สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สังเกต 

ประเมินผล 
แบบประเมินผล 

 
4. สถานศึกษามีการบรหิารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมี

ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ 
และดำเนินการอย่างเป็นระบบ 

สังเกต 
ประเมินผล 

แบบประเมินผล 
 

5. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพ่ือกระตุ้น
ให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

สังเกต 
ประเมินผล 

แบบประเมินผล 
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ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
6. สถานศึกษากำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหาร และ

การจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม 
สังเกต 

ประเมินผล 
แบบประเมินผล 

 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

7.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการมีการจัดองค์กร โครงสร้างและระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่าง 
เป็นระบบและปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์ 

7.2 กลุ่มบริหารงานวิชาการมีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน  
7.3 นักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการ 
7.4 ครูมีความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  

 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
    (ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นายกรีฑาพล  เทพแก้ว) 
             ครู ชำนาญการพิเศษ 

 
(ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
     (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 

          รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 

(ลงชื่อ....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นางสาวนิวร  ผวิกระด้าง) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สนองพันธกิจโรงเรียน            ข้อที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร             
                                                   สถานศึกษา และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

    ข้อที่ 7 พัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการเรียนการ      
                                      สอนได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สนองเป้าประสงค์โรงเรียน  ข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ข้อที่ 3 ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน 
                               ชีวติประจำวันได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 
    ข้อที่ 5 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
    ข้อที่ 12 สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานการศึกษา  
                               ขั้นพ้ืนฐาน  

สนองนโยบายโรงเรียน            ข้อที่ 2 สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา การจัดกิจกรรม และการจัดการเรียนการสอนที ่
                                                  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    ข้อที่ 6 พัฒนาให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ   
    และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    ข้อที่ 11 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
สนองมาตรฐานโรงเรียน    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ข้อ 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
    สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ           กลุ่มบริหารวิชาการ 
เลขานุการโครงการ  นางสาวเกษร  เชาวลิต และนางปาณิสรา  สุดมี 
ระยะเวลาดำเนินการ  กันยายน 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ มีการจัดทำและปรับปรุง-พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามี
การจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามกลยุทธ์ที่ 2 และมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อ 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ที่ 1 สถานศึกษามีการพัฒนา ปรับปรุ งหลักสูตร
สถานศึกษา ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา และสามารถตรวจสอบได้ ตัวบ่งชี้ที่ 3 สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ทุกกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงชีวิตจริง 
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2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือให้ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
2.2 เพ่ือให้ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง 

สติปัญญา   
2.3 เพ่ือให้ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
2.4 เพ่ือให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น   
2.5 เพ่ือให้โรงเรียนจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด และความสนใจ  
2.6 เพ่ือให้โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ  

ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน  
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ครูจำนวน 31 คน มีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3.1.2 ครูจำนวน 31 คน ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ 
พัฒนาการทางสติปัญญา 

3.1.3 ครูจำนวน 31 คน มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 

3.1.4 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
3.1.5 โรงเรียนจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด และความสนใจ  
3.1.6 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ  
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ครูร้อยละ 90 มีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ

สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
3.2.2 ครูร้อยละ 90 ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ

พัฒนาการทางสติปัญญา 
3.2.3 ครูร้อยละ 90 มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่

หลากหลาย 
3.2.4 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
3.2.5 โรงเรียนจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด และความสนใจ  
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3.2.6 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

 

4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 

- บันทึกข้อความแจ้งครูทุกกลุ่มสาระ
รับทราบ กำหนดวัน/เวลา/ในการปรับปรุง 
แก้ไข และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
เป็นปัจจุบัน 
- ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การ 
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  

 
 

กันยายน 2564 
 

 
 

- 

 
 
 
 
 

 
 
 
ครูเกษร เชาวลิต 
 

2. ขั้นดำเนินการ 
- กลุ่มสาระประชุมจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข 
และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้เป็น
ปัจจุบัน 

กันยายน 2564  
2,500 

3. ขั้นประเมินติดตาม 
- ประเมินผล 
- สรุปผล/รายงานผล 
- กลุ่มสาระนำหลักสูตรมาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

 
กันยายน 2564 

 
- 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- นำผลการประเมิน/การสรุปรายงานผล
มาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และวาง
แผนพัฒนาในปีต่อไป 

กันยายน 2564  
- 
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5. งบประมาณที่ใช้ จำนวน 2,500 บาท 

ที ่ รายการ / กิจกรรม / การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
1. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 27 คน 1,500 - 1,500 - 
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดทำเอกสารปรับปรุงหลักสูตร 1,000 - - 1,000 
 รวม 2,500 - 1,500 1,000 

 
6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ 
วิธีการวัด / 
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. ครู จำนวน 27 คน มีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

 
ประเมินผล/สังเกต 

แบบประเมินผล/ 
แบบสังเกต 

2. ครู จำนวน 27 คน ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา  

 
ประเมินผล/สังเกต 

แผนการจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้/แบบประเมินผล 
/แบบสังเกต 

3. ครู จำนวน 27 คน มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น
การพัฒนาการเรยีนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  

 
ประเมินผล/สังเกต 

แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ แบบประเมินผล 
/แบบสังเกต 

4. นักเรียนเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลาย 
เลือกเรียนตามความถนัด และความสนใจ 

ประเมินผล แบบเลือกรายวิชา
เพ่ิมเติม 

5. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 

ประเมินผล/นิเทศ หลักสูตรสถานศึกษา 

6. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียน 

- ทดสอบ 
- ประเมินผล 

- แบบทดสอบ 
- สมุด ปพ.5 
- ระเบียนแสดงผลการ
เรียน ปพ.1 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
7.2 โรงเรียนจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด และความสนใจ  
7.3 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด 

และความสนใจของผู้เรียน  
7.4 ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค ์
7.5 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 
7.6 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
7.7 นักเรียนเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลาย เลือกเรียนตามความถนัด และความสนใจ 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
    (ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอโครงการ  
           (นางสาวเกษร  เชาวลิต) 
             คร ู ชำนาญการพิเศษ 

 
(ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
(ลงชื่อ)....................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
     (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 

          รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

 
(ลงชื่อ....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นางสาวนิวร  ผวิกระด้าง) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   การนิเทศภายใน 
สนองพันธกิจโรงเรยีน  ข้อที ่7 พัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ สามารถ 
    จัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที ่13 สถานศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ จัดกระบวนการเรียน 
    การสอนได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที ่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

(3) การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผล 
 การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 (4) การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ขอ้ที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองนโยบายโรงเรียน  ข้อที่ 3  สนับสนุน  ส่งเสริม ให้มีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
    ที่ทันสมัยและหลากหลาย 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
เลขานุการโครงการ  นายกรีฑาพล  เทพแก้ว และนางสาวจรุภรณ์ หวันเหม 
ระยะเวลาดำเนินการ  กรกฎาคม  2564  และ  ธันวาคม  2564 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
การนิเทศการเรียนการสอนภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  จะทำให้ครูและผู้บริหารได้มองเห็น

ปัญหา  ทำให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที  ก่อให้เกิดการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ตาม มาตรฐานที่  2 
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วม
รับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และมีการการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษา เพื่อนำผลไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ป็
นคนดี คนเก่ง และมีความสุข   ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบการนิเทศการเรียนการสอน  
  2.2  เพ่ือให้ครูได้นำผลการนิเทศไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยู่เสมอ  
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3.  เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
       3.1.1  ครูทุกคนของโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ได้รับการนิเทศการเรียนการสอน 
       3.1.2  ครูทุกคนของโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ นำผลการนิเทศไปปรับปรุงการสอน 
       3.1.3  ผู้เรียนทกุคนของโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ได้รับการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
3.2 เชิงคุณภาพ 

                  3.2.1 โรงเรียนมีการจัดการด้านการนิเทศการเรียนการสอน   
                  3.2.2 ครูร้อยละ 100 ได้นำผลการนิเทศไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยู่เสมอ  
 
4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ  นายกรีฑาพล เทพแก้ว 

      -  ขออนุมัติโครงการ 16 พ.ค.64 
      -  ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 21 พ.ค.64 
      -  ประชุมคณะกรรมการ 24 พ.ค.64 
      -  จัดทำปฏิทินการออกนิเทศ 27 พ.ค.64 
      -  แจ้งครูและแจกปฏิทิน 29 พ.ค.64 
      -  เตรียมสถานที่  สื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์และเอกสาร ก.ค.64 

ธ.ค.64 
2 ขั้นดำเนินการ  
      -  จัดการนิเทศ  ณ  ห้องศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้  ก.ค.64 

ธ.ค.64 
3 ขั้นตรวจสอบ  
      -  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือหาข้อดี –ข้อเสียและ

แนวทางพัฒนาข้อดี  ปรับปรุงข้อเสีย 
ส.ค.64 
ม.ค.65 

4 ขั้นรายงานผล  
      -  ประเมินผล  ก.พ.65 
      -  สรุปผล  ก.พ.65 
      -  รายงานผล มี.ค.65 
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5.  งบประมาณที่ใช้   -   บาท 

ที ่
รายการ/กิจกรรมการใช้ 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

จำแนกหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 

1 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ - - - - 
2 ค่าเอกสาร - - - - 
 รวม - - - - 

 
6.  การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ

ทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและทักษะ
ตามมาตรฐานตำแหน่ง 

การสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 

2 สถานศึกษากำกับ ติดตามและประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษาอย่าง
เหมาะสม ชัดเจน และเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

การสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1  โรงเรียนมีการจัดการนิเทศการเรยีนการสอนเป็นระบบดีขึ้น 
7.2  ครูนำผลการนิเทศไปปรับปรุงการเรียนการสอนทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
7.3  ผู้บริหารได้รับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องขึ้น 

     7.4  ครูมีความพึงพอใจที่ได้รับการนิเทศสูงขึ้น 
 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
    (ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นายกรีฑาพล  เทพแก้ว) 
             ครู ชำนาญการพิเศษ 
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(ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
(ลงชื่อ)....................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
     (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 

          รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

 
(ลงชื่อ....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นางสาวนิวร  ผวิกระด้าง) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ                             พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียน 
สนองพันธกิจโรงเรียน                 ข้อที ่2 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย  
                                             ตนเองรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   
                                             ข้อที่ 3 พัฒนาส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
                                             ผู้เรียนอย่างหลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา  
                                             อย่างคุ้มค่า 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน            ข้อที่ 2  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ  
                                             พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
                                             ข้อที่ 5 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง 
                                             หลากหลาย  
                                             ข้อที่ 6 สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิน่ พัฒนาคุณภาพ 
                                             ผู้เรียนอย่างคุ้มค่า 
                ข้อที่ 7 สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลาย ทันสมัย   
                                             เพียงพอที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และตรงตามมาตรฐานการศึกษาขั้น  
                                             พ้ืนฐาน 
สนองนโยบายโรงเรียน                ข้อที่ 3 สนับสนุน ส่งเสริม ให้มีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
                                             ที่ทันสมัยและหลากหลาย 
                                           ข้อที่ 12  สนับสนุนและส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้             
                                             ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์ที่                          สนองกลยุทธ์ที่2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานที่                       มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ                       โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ                กลุ่มบริหารวิชาการ (ห้องสมุดโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์) 
เลขานุการโครงการ                    นางวาสนา  หนูหนัน 
ระยะเวลาดำเนินการ                  พฤษภาคม  2564 – กุมภาพันธ์  2565 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ห้องสมุดมีหน้าที่จัดหาสื่อ/ วัสดุการอ่านประเภทต่างๆเพ่ือตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สนอง

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษา 
2.2  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึง  

กลุ่มเป้าหมาย 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จำนวน 405 คน ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
3.1.2 บุคลากรโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จำนวน 32 คน ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้โรงเรียน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  

ร้อยละ 80 
 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นการเตรียมการ  

ตลอดปีการศึกษา 

2564 

 

- 

 

 

 

 

นางวาสนา  

หนูหนัน 

และทีมงาน 

 - จัดหา/จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน 2 ชื่อ 

2 ขั้นดำเนินการ 4,000 

 - สืบราคาติดต่อร้าน 

3 ขั้นตอนสรุปผล มี.ค.65 - 

 -สรุปผลประเมินผล/รายงานผล 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
 - 

 -นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป 

 
5. งบประมาณที่ใช้   4,000 บาท 

ที ่ รายการกิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ค่าวัสดุ,หนังสือพิมพ์,วารสาร 
4,000 - - 4,000 

2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

รวม 4,000 - - 10,000 
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6.การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัดผล เครื่องมือที่วัด 

1 เก็บสถิติการใช้บริการ เก็บสถิติ แบบเก็บสถิติ 

2 ผลการประเมินความพึงพอใจ ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ร้อยละ 80 ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
7.2 บุคลากรโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ร้อยละ 80 ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                              

 (ลงชื่อ).......................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                   (นางวาสนา  หนูหนัน) 
                                                    คร ูชำนาญการพิเศษ 

 
(ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
(ลงชื่อ)....................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
     (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 

          รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

 
(ลงชื่อ....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นางสาวนิวร  ผวิกระด้าง) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 หน้าที่ 112  
 

 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

ชื่อโครงการ สอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6             
                                  ปีการศึกษา  2564 
สนองพันธกิจโรงเรียน        ข้อที ่3 พัฒนาและส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมคุณภาพผู้เรียนอย่าง 
                                    หลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน   ข้อที ่ 4  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคมได้เต็มศักยภาพของตนเอง 
สนองนโยบายโรงเรียน        ข้อที ่ 4  สนับสนุนส่งเสริมความสัมพันธ์  และความร่วมมือกับชุมชนในกาพัฒนา 
  การศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน      มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
                                  2.2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
                                    2.2.3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด         
                                    การศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
เลขานุการโครงการ นางวนิดา  ยุเหล็ก 
ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม  2565 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  มีหน้ าที่ ส่ งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา และส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการร่วมมือกันกับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาวิถี
การเรียนรู้ในชุมชน  ตามมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ข้อ 2.2. 
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ข้อ 2.2.3 . การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จึงจัดให้มี
โครงการสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรยีนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ภายใน 
และภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 2.2. เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ   
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 
300  คน  เข้าสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ   

3.1.2 สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และให้บริการด้านวิชาการแก่โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัด
นครศรีธรรมราช   

3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา  สังกัดโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ร้อยละ 

80 เข้าสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ   
 3.2.2 สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และให้บริการด้านวิชาการแก่โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัด

นครศรีธรรมราช   
 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 

- ประชุม วางแผนการดำเนินงาน/แต่งตั้งคณะกรรมการ 
- ประชาสัมพันธ์ 
- รับสมัครนักเรียน 
- ประกาศรายชื่อ เลขประจำตัวสอบ หนา้ห้องสอบ 

 
25 พ.ย.2564 
1 ธ.ค.2564 

16 ธ.ค.64–10 ม.ค.65
ม.ค. 65 

 
 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
กรรมการตามคำสั่ง 
 

2. ขั้นดำเนินการ 
- จัดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 8 
- ตรวจข้อสอบ/กรอกคะแนน/ประมวลผล/จัดลำดับที่ 
- ประกาศผลการสอบ 
- มอบรางวัล 

 
22 ม.ค.65 

 
27 ม.ค.65 
4 ก.พ.65 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
กรรมการตามคำสั่ง 

3. ขั้นประเมินติดตาม 
- ประเมินผล/ สรุปผล / รายงานผล 

 
17 ก.พ.65 

 
นางวนิดา ยุเหล็ก 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในวันมอบรางวัล 
- ใช้สถานที่ในห้องประชุม  
- ผู้เรียนโรงเรียนสระแก้วรตันวิทย์เข้าร่วมในพิธีด้วย 

 
5  ก.พ.65 

 
กรรมการตามคำสั่ง 
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5. งบประมาณที่ใช้  จำนวน   -   บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดทำเอกสารข้อสอบ - - - - 
 รวม - - - - 

 

6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดโรงเรียนประถมศึกษา

ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 300 คน  เข้าสอบวัด
ความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ   

ตรวจนับ/ทดสอบ ใบสมัครสอบ 
แบบทดสอบ 

2.  สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และให้บริการด้านวิชาการแก่
โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตรวจนับ/ 
ตอบแบบสอบถาม 

ใบสมัครสอบ 
แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
7.1  ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ร้อยละ 80 

เข้าสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  
7.2  สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และให้บริการด้านวิชาการแก่โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัด

นครศรีธรรมราช   
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    (ลงชื่อ) ....................................ผูเ้สนอโครงการ  
     (นางวนิดา  ยุเหล็ก) 
             คร ูชำนาญการพิเศษ 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
       (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวฒุิ) 

          รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 

(ลงชื่อ....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ    ทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
สนองพันธกิจโรงเรียน    ข้อที่ 3 พัฒนาส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
     อย่างหลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 3 ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
     ได้อย่างเหมาะสมและมีความสุขและทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ข้อที่ 5  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
สนองนโยบายโรงเรียน  ข้อที่ 2  สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรม และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
     ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุม่บรหิารงบประมาณ 
เลขานุการโครงการ    นางสาววาสนา  คุระแก้ว 
ระยะเวลาดำเนินการ   มิถุนายน  2564 - กุมภาพันธ์  2565 

............................................................................................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
 การที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้นั้น แหล่งการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญ ดังใน มาตรา 25 กล่าวว่า รัฐต้องส่งเสริมการ
ดำเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องส มุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์
สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬา และนันทนาการ
แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมทัศนศึกษาเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ ที่ให้ความรู้แก่นั กเรียนเป็นอย่างดีอีก
ทางหนึ่ง เนื่องจากผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงซึ่งตรงตามจิตวิทยา การเรียนรู้นอกสถานศึกษายังได้รับความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน ทั้งยังเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ได้จัดทำโครงการพานักเรียน
ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาล เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน สนุกกับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักเรียน
เกิดความรัก หวงแหนและภาคภูมิใจในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ๆ ของประเทศชาติ ทางโรงเรียนจึงเห็น
ความสำคญัในการส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรยีนรู้ด้วยตนเองและได้รับประสบการณ์ตรง  
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
       นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา    
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันต่อเหตุการณ์ ข่าวสารต่าง ๆ 
 3.2.2 นักเรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรยีนรู้ได้ประสบการณ์ตรง และสนุกกับการเรียนรู้   
 
4. กิจกรรมและการดำเนินการ 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน / เดือน / ปี ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ   

 
นางสาววาสนา   

คุระแก้ว 

     - ประชุมชี้แจงบุคลากร  นักเรียน พ.ค. 2564 
2 ขั้นดำเนินการ  
     - จัดกิจกรรมทศันศึกษา ม.ค. 2565 
3 ขั้นสรุปผลประเมินผล  
     - ประเมินผล ก.พ. 2565 

 
5. งบประมาณ    จำนวน   80,000  บาท   

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 ค่าจ้างเหมารถ  8  คัน 80,000 - 80,000 - 

รวมเงิน 80,000 - 80,000 - 
 

6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ตรวจสอบจำนวนนักเรียน แบบตรวจสอบจำนวนักเรียน 
2 
 

ร้อยละ 90 นักเรียนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์
กว้างไกลทันต่อเหตุการณ์ ข่าวสารต่างๆ 

สอบถามความพึงพอใจ 
ของนักเรียนและครู 

แบบสอบถามความพึง 
พอใจของนักเรียนและครู 
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ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
3 
 

ร้อยละ 100 นักเรียนได้เปลี่ยน
บรรยากาศ ในการเรียนรู้ได้
ประสบการณ์ตรง และสนุกกับการ
เรียนรู้ 

สอบถามความพึงพอใจ 
ของนักเรียนและครู 

แบบสอบถามความพึง 
พอใจของนักเรียนและ 

คร ู

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

7.2 ผู้เรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วยตนเองและได้รับประสบการณ์ตรง 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
     (ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาววาสนา  คุระแก้ว) 
        คร ูชำนาญการ 
 

 (ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
       (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวฒุิ) 

          รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
 

(ลงชื่อ....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ    สร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียน 
สนองพันธกิจโรงเรียน    ข้อที่ 3 พัฒนาส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
     อย่างหลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ข้อที่ 5 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
สนองนโยบายโรงเรียน  ข้อที่ 2 สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรม และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
     ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงบประมาณ 
เลขานุการโครงการ    นางสาววาสนา คุระแก้ว 
ระยะเวลาดำเนินการ   มิถุนายน  2564 - กุมภาพันธ์  2565 
....................................................................................................................... .................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน นักเรียนเป็นปัจจัยหลักของความสําเร็จในการพัฒนาทุกด้านของ
โรงเรียน เพราะนักเรียนมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพของ
ครู ดังนั้นเพ่ือเป็นส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้กล้าแสดงออก  มีความรู้ความสามารถ  มีคุณธรรม  จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์  ทางโรงเรียนเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะ  ในระดับ
เขตพ้ืนที่  อำเภอ  จังหวัด  ที่มีความตั้งใจ  เสียสละ  มุ่งมั่น และได้รับรางวัล  จึงได้จัดโครงการสร้างขวัญ
กำลังใจแก่นักเรียนขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะ ในระดับเขตพ้ืนที่  อำเภอ  จังหวัด   
 2.2 เพ่ือให้สร้างขวัญและกำลังใจให้นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน   
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
       3.1.1 นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะ ในระดับเขตพ้ืนที่  อำเภอ จังหวัด  ได้รับรางวัลทุกคน 
 3.1.2 สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนทุกคน  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะ ในระดับเขตพ้ืนที่  อำเภอ จังหวัด  ได้รับรางวัล 
 3.2.2 สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 
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4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ  

นางสาววาสนา 
คุระแก้ว 

     - ประชุมชี้แจงบุคลากร  นักเรียน พ.ค. 2564 
2 ขั้นดำเนินการ  
     - ยกย่องชมเชยหน้าแถว   มิ.ย. 64 – ก.พ. 65 
     - มอบเงินรางวัลตามที่กำหนด ทุกครั้งที่นักเรียนเข้า

ร่วมประกวด แข่งขัน 
และได้รับรางวัล ระดับ

เขต อำเภอ จังหวัด 
3 ขั้นสรุปผลประเมินผล  
     - ประเมินผล ก.พ. 2565 

 

5. งบประมาณ    จำนวน  40,000    บาท   

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 
 

ค่าตอบแทนนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับ
โรงเรียน 

40,000 40,000 - - 

รวมเงิน 40,000 40,000 - - 
 

6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 
 

นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะ ในระดับเขตพ้ืนที่  
อำเภอ จังหวัด  ได้รับรางวัลทุกคน 

สังเกต/สอบถาม 
ใบประกาศผลจาก
หน่วยงานระดับเขต 

อำเภอ จังหวัด 
2 
 

สร้างขวัญและกำลังใจให้นักเรียนที่สร้างชื่อเสียง
ให้กบัโรงเรียน 

สังเกต/สอบถาม 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้เรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะ ในระดับเขตพ้ืนที่  อำเภอ  จังหวัด  ได้รับรางวัลทุกคน 
 7.2 สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนทุกคน 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
    (ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาววาสนา  คุระแก้ว) 
        คร ูชำนาญการ 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
       (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวฒุิ) 

          รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
 

(ลงชื่อ....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 หน้าที่ 121  
 

 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

ชื่อโครงการ    ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองพันธกิจโรงเรียน  ข้อที่ 7 พัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสามารถจัดการ 
                                          เรียนการสอนได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 12  สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐาน  
                                        การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
สนองนโยบายโรงเรียน   ข้อที่ 4  สนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับชุมชนในการ  
                                        พัฒนาการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เลขานุการโครงการ    นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ 
ระยะเวลาดำเนินการ     พฤษภาคม  2564 - มีนาคม  2565 
............................................................................................................................. .............................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  การบริหารงานของ
สถานศึกษา  จะต้องได้รับความร่วมมือระหว่างชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นบุคคลที่ได้รับบทบาท
หน้าที่ส่งเสริม  ดูแล  ติดตาม การบริหารงานในสถานศึกษา 
 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อโรงเรียนและชุมชน  จึงต้องมีการประชุมวางแผน เพ่ือแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 
และชี้แจงแนวปฏิบัติในการดำเนินงานต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์   
 2.1  เพื่อประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 2.2  เพ่ือกำกับดูแล ติดตาม  การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษา 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
       3.1.1 สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปีการศึกษา 
 3.1.2 เพื่อกำกับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 
1 ครั้ง  

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.1.1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
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4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ  ผอ.รร. 
     - ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน พ.ค. 2564  
2 ขั้นดำเนินการ  นายปัญญาวุฒิ ธนาวุฒิ 
 - ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  ครั้งที่ 1 พ.ค.2564  
 - ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  ครั้งที่ 2 ก.พ. 2565  
3 ขั้นสรุปผลประเมินผล   
     - ประเมินผล มี.ค. 2565  

 
5. งบประมาณ    จำนวน        -     บาท   (เบิกจากเงินงบประมาณ) 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา - - - - 

รวม - - - - 
 
6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 จำนวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
นับจำนวนครั้ง บันทึกการประชุม 

2 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการในสถานศึกษา การสอบถาม แบบสอบถาม 
 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ร้อยละ 100  สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี 
การศึกษา  

7.2 เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อโรงเรียนและชุมชน 
7.3 สถานศึกษาได้รับการติดตาม  กำกับ  ดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาแบบมีส่วน 

ร่วม อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
    (ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 
    รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

 
(ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
       (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวฒุิ) 

          รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
 

(ลงชื่อ....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ     พัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณ 
สนองพันธกิจโรงเรียน     ข้อที่ 7 พัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสามารถจัดการ 
                                           เรียนการสอนได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที ่12  สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
สนองนโยบายโรงเรียน    ข้อที่ 1 เร่งรัดพัฒนาให้มีการจัดองค์กร  โครงสร้าง และการบริหารงาน  
                                         อย่างเป็นระบบครบวงจร  ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน    มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงบประมาณ 
เลขานุการโครงการ     นางสาววิจิตรา  สุทิน 
ระยะเวลาดำเนินการ      พฤษภาคม  2564 - มีนาคม  2565 
............................................................................................................................. .............................................. 
1. หลกัการและเหตุผล 
 ด้วยกลุ่มบริหารงบประมาณมีหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษา มาตรฐานการบริหารและการจัด
การศึกษา สนองพันธกิจโรงเรียน ข้อที่  7  พัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสามารถจัดการ 
เรียนการสอนได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนองเป้าประสงค์โรง เรียนข้อที่  12  สถานศึกษาจัด
กระบวนการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน สนองนโยบายโรงเรียน  ข้อที่  1 เร่งรัดพัฒนา
ให้มีการจัดองค์กร โครงสร้าง และการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร  ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษาสนอง
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาสนองมาตรฐาน
โรงเรียน  มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  กลุ่มบริหาร
งบประมาณจึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 
 

 2. วัตถุประสงค์   
 2.1  เพื่อใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 2.2  เพื่อการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
 2.3  เพื่อนักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน พึงพอใจในผลการบริหารจัดการศึกษา 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
        3.1.1 เพื่อให้การบริหารงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ  มีงบประมาณเพียงพอ 
  3.1.2 ครู บุคลากร ร้อยละ  90  พึงพอใจในการปฏิบัติงาน 



ส่วนที่ 4 หน้าที่ 125  
 

 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

           3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.1.1 โรงเรียนใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
  3.1.2 โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
  3.1.3 นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน พึงพอใจในผลการบริหารจัดการศึกษา 
 
 4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ  ผอ.รร. 
     - ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน พ.ค. 2564  
     - สำรวจวัสดุอุปกรณ์   
2 ขั้นดำเนินการ  นางสาววิจิตรา  สุทิน 
 - จัดซื้อ-จัดจ้าง มิ.ย.64   
 - จัดซ่อม พ.ค.64 –ก.พ. 65  
 -จ่ายค่าสาธารณูปโภค ตลอดปีการศึกษา  
3 ขั้นสรุปผลประเมินผล   
     - ประเมินผล มี.ค. 2565  

 
5. งบประมาณ จำนวน 218,000 บาท  (เงินอุดหนุน 178,000 บาท เงินระดมทรัพยากร 40,000 บาท) 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าสาธารณ ู ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 งานพัสดุและสินทรัพย์ 2,000   2,000 
2 งานการเงิน-บัญชี 2,000   2,000 
3 งานซ่อมแซมวัสดุ-ครุภัณฑ์สำนักงาน 10,000  10,000  
4 งานพัฒนาสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 4,000   4,000 
5 งานสาธารณูปโภค 200,000 200,000   

รวมเงิน 218,000 200,000 10,000 8,000 
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6. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 โรงเรียนใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม สังเกต แบบบันทึกการสังเกต 
2 โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย

ตามท่ีกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

3 นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน พึงพอใจในผลการ
บริหารจัดการศึกษา 

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1  โรงเรียนใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
7.2  โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
7.3  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน พึงพอใจในผลการบริหารจัดการศึกษา 

 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
    (ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นางสาววิจิตรา  สุทิน) 
      คร ู ชำนาญการ 

 
(ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
       (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวฒุิ) 

          รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
 

(ลงชื่อ....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ     จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
สนองพันธกิจโรงเรียน ข้อที่ 7 พัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการ

เรียนการสอนได้มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 12 สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองนโยบายโรงเรียน  ข้อที่ 17 เร่งรัดพัฒนาให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพครบวงจร คือ มี 
     การวางแผนดำเนินการตามแผน ตรวจสอบประเมินผล ปรับปรุงและรายงาน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
เลขานุการโครงการ  นางสาววาสนา  คุระแก้วและนางสาวกนกวรรณ  นนทศักดิ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2564  และ เมษายน 2565 
............................................................................................................................. .............................................. 
1.  หลกัการและเหตุผล 
  โครงการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปี จัดทำเพ่ือพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การศึกษา 
และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9(3) 
ให้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ มีการกำหนด
มาตรฐานการศึกษา นำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาตามท่ีกำหนด  

งานแผนงานโรงเรียนมีหน้าที่สนับสนุนให้บุคลากรทุกกลุ่มงาน  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดำเนินการ
จัดการเรียนการสอน  การจัดทำโครงการต่างๆในสถานศึกษา  อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมศักยภาพทางด้านการ
บริหารจัดการของโรงเรียนให้ทันเหตุการณ์ในยุคโลกาภิวัฒน์และสนองนโยบายในการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2542 (ปรับปรุง พ.ศ. 2545 )  ที่ให้มีการจัดการเรียนรู้และวัดประเมินผล
ที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพ่ือให้เป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 
  

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือจัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ที่มุ่งหมายคุณภาพตามมาตรฐาน  
การศึกษาของสถานศึกษา 
 2.2 เพ่ือรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
  
 
 



ส่วนที่ 4 หน้าที่ 128  
 

 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1 กลุ่มบริหารงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม มีงบประมาณสนับสนุนในการบริหารงาน
ตามงาน/โครงการ 
  3.2  เชิงคุณภาพ 

3.2.1 มีจัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ที่มุ่งหมายคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

3.2.2 มีการรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564  
 

4.  วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ  

นางสาววาสนา  คุระแก้ว 
นางสาวกนกวรรณ  นนทศักดิ์ 

      -  ขออนุมัติโครงการ พ.ค.64 
      -  ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค.64 
      -  ประชุมคณะกรรมการ พ.ค.64 
2 ขั้นดำเนินการ  
      -  ประชุมผลการดำเนินการตัดงบประมาณ

จัดทำแผนประจำปี 
      - ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

 พ.ค.64 
 

พ.ค.64-มี.ค.65 
3 ขั้นตรวจสอบ  
      -  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือหาข้อดี –

ข้อเสียและแนวทางพัฒนาข้อดี  ปรับปรุง
ข้อเสีย 
     - ประชุมเขียนโครงการ 

มี.ค.65 
 
 

มี.ค.65 
4 ขั้นรายงานผล  
      -  ประเมินผล มี.ค.65 
      -  สรุปผล มี.ค.65 
      -  รายงานผล มี.ค.65 
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5. งบประมาณ  จำนวน   12,155  บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
ประชุมเขียนโครงการ     
1. กระดาษ A4 5 รีม 575 - - 575 
2. ค่าเข้าเล่มรายงานโครงการ 1 เล่ม 150 - - 150 
3. ค่าเข้าเล่มแผนปฏิบัติการ 4 เล่ม 600 - - 600 
4. ค่าอาหาร กลางวัน 2 มื้อๆ ละ 50 บาท 

32 คน 
3,200 - 3,200 - 

5. ค่าอาหารว่าง 4 มื้อๆละ 15 บาท 32 คน 1,920 - 1,920 - 
6. เครื่องพริ้นเตอร์ 1 เครื่อง 4,990 - 4,990 - 
ประชุมตัดงบประมาณ      
7. ค่าอาหาร กลางวัน 1 มื้อๆ ละ 50 บาท 

9 คน 
450 - 450 - 

8.  ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆ ละ 15 บาท 9 คน 270 - 270 - 
 รวม 12,155 - 10,830 1,325 
 
6.  การประเมินผล 

  ที่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. มีจัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปี 2564 ที่มุ่งหมายคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

2.  มีการรายงานผลการดำเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 

ตอบแบบสอบถาม 
รายงานโครงการ 

แบบสอบถาม 
แบบรายงานโครงการ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1 มีจัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ที่มุ่งหมายคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
 7.2 มีการรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
    (ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นางสาววาสนา  คุระแก้ว)  
      คร ู ชำนาญการ 

 
(ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
       (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวฒุิ) 

          รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
 

(ลงชื่อ....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   พื้นที่สวยด้วยมือเรา 
สนองพันธ์กิจโรงเรียน ข้อที่ 7 พัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการ

เรียนการสอนได้มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน 
เป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 13  สถานศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ จัดกระบวนการเรียนการสอนได้

ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สนองนโยบายโรงเรียน ข้อที่ 15  ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที ่สิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2 กระบวนการการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานที ่2 กระบวนการการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    ข้อที่ 4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ 
    ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานทั่วไป   
เลขานุการโครงการ  นายเจริญ  เรืองรอง 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 
- 
1.  หลักการและเหตุผล 

สิ่งแวดล้อมที่สวยงามในโรงเรียนเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทางสติปัญญา จิตใจ และ
ร่างกาย  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็ม
ศักยภาพ  มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีอาคารสถานที่เหมาะสม    มีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ         
ห้องสมุด  พ้ืนที่สีเขียว  และสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี  ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึง
ได้จัดให้มีโครงการนี้ขึน้ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือปลูกฝังจิตสำนึกท่ีดีและให้บุคลากรในโรงเรียนรู้คุณค่า  ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม  

2.2 เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดีในโรงเรียน   
2.3 เพ่ือให้โรงเรียนมีพ้ืนที่สีเขียว  มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น  สะอาด  และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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3.  เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1  ผู้เรียน  จำนวน 405 คน ผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 32 คน  ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิด
จาก  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม  

3.1.2  ผู้เรียน  จำนวน 405 คน ผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 32 คน  มีส่วนร่วมในการสร้าง
สิ่งแวดล้อมท่ีดีในโรงเรียน   

3.1.3 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและสำนักงาน จำนวน 39 ห้องและอาคารประกอบในพ้ืนที่ 35 ไร่ 2 
งาน 50 ตารางวา มีสภาพแวดล้อมสวยงาม  ร่มรื่น  สะอาด  เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1  ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้ผู้บริหาร บุคลากรและผู้ เรียน ร้อยละ 90 รู้คุณค่า  ตระหนักถึง

ผลกระทบที่เกิดจาก  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม   
3.2.2  ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียนร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดีในโรงเรียน   
3.2.3  โรงเรียนมีพ้ืนที่สีเขียว  มีสภาพแวดล้อมสวยงาม ร่มรื่น สะอาด เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 80 
3.2.4  ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียน ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี

ในโรงเรียนเพ่ิมมากข้ึน 
3.2.5 งบประมาณท่ีใช้ในการซ่อมแซมลดลง ร้อยละ 5 

 
4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ ขัน้ตอน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ปรับปรุงภูมิทัศน์  230,000 เจริญ  เรืองรอง 
1 
 
 

ขั้นเตรียมการ 
- เสนอโครงการ 
- ประชุมออกคำสั่ง เตรียมการ 

 
พ.ค.62 
พ.ค.62 

  
นายเจริญ เรืองรอง 
 

2 ขั้นดำเนินการ 
เหล็กดัด โรงทำน้ำดื่ม 
ผ้าคลุมเก้าอ้ี 
จัดสวนหย่อมบริเวณหน้าห้องน้ำ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ปรับปรุงป้ายโรงเรียน 
ปรับปรุงผ้าม่านห้องโสตฯ(เปลี่ยนตะขอ-ซัก) 
ป้ายสวนป่าจามจุรี 

 
พ.ค.64-ก.พ.65 
พ.ค.64-ก.พ.65 
พ.ค.64-ก.พ.65 
พ.ค.64-ก.พ.65 
พ.ค.64-ก.พ.65 
พ.ค.64-ก.พ.65 
พ.ค.64-ก.พ.65 

 
15,000 
33,500 
20,000 

- 
5,000 
5,000 
5,000 

 
กลุ่มบริหารทั่วไป 
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2. ซ่อมแซมอาคารสถานที่   20,000 นายเจริญ เรืองรอง 
1. ขั้นเตรียมการ 

- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 
พ.ค.64 

 นายเจริญ เรืองรอง 

2. ขั้นดำเนินงาน 

- ประชุมคณะกรรมการ 

- ดำเนินการตามโครงการ 

-   

 
   พ.ค.64 

พ.ค.64 

 
20,000 บาท 

นายเจริญ เรืองรอง 

ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 ธงประดับ ฉายาลักษณ์ 

ถังดับเพลิง  
ป้ายคำขวัญโรงเรียน 
ระบบประปา 
อุปกรณ์ฝ่ายบริหารทั่วไป โต๊ะเก้าอ้ี ไม้กวาด 
จุดเช็กอินทางเข้าหลังโรงเรียน 
ต้นไม้พูดได้ 
ป้ายพุทธสุภาษิต 
ป้ายข้อควรปฏิบัติ 
ไวนิลต่างๆ 
ป้ายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ป้ายห้องเรียนและครูที่ปรึกษา 
ห้องสำหรับรับประทานอาหาร 
ตัดแต่งก่ิงไม้ 
ตัดหญ้าสนาม 
อุปกรณ์ป้องกันโควิด 

พ.ค.64-ก.พ.65 
พ.ค.64-ก.พ.65 
พ.ค.64-ก.พ.65 
พ.ค.64-ก.พ.65 
พ.ค.64-ก.พ.65 
พ.ค.64-ก.พ.65 
พ.ค.64-ก.พ.65 
พ.ค.64-ก.พ.65 
พ.ค.64-ก.พ.65 
พ.ค.64-ก.พ.65 
พ.ค.64-ก.พ.65 
พ.ค.64-ก.พ.65 
พ.ค.64-ก.พ.65 
พ.ค.64-ก.พ.65 
พ.ค.64-ก.พ.65
พ.ค.64-ก.พ.65 

5,000 
5,000 
1,000 
5,000 
70,000 

- 
5,000 

- 
5,000 

- 
10,000 
9,500 

- 
10,000 
16,000 
5,000 

 

3 
 
 
 

ขั้นประเมินผลสรุปผล 
- สังเกต 
- สอบถาม 
- สรุปผล/รายงานผล 

 
พ.ค.62-ก.พ.63
พ.ค.62-ก.พ.63 

ก.พ.63 

  
กลุ่มบริหารทั่วไป 

4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
- ปรับปรุงการทำงาน 
- ปรับปรุงโครงการ 

 
พ.ค.62-ก.พ.63

ก.พ.63 

 กลุ่มบริหารทั่วไป 

รวมงบประมาณเป็นเงิน 230,000  
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ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3. ขั้นประเมินผลสรุปผล 

- สังเกต 
- สอบถาม 
- สรุปผล/รายงานผล 

 
พ.ค.64- ก.พ.65 

ก.พ.65 
ก.พ.65 

 
 

 

นายเจริญ เรืองรอง 

4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
- ปรับปรุงการทำงาน 
- ปรับปรุงโครงการ 

 
พ.ค.64- ก.พ.65 

ก.พ.65 

 นายเจริญ เรืองรอง 

รวมงบประมาณเป็นเงิน 20,000 บาท  
 
5.  งบประมาณที่ใช้  250,000  บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 230,000 - - 230,000 
2 ซ่อมแซมอาคารสถานที่ 20,000 - - 20,000 
 รวม 250,000 - - 250,000 

   
 6.  การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 ผู้บรหิาร บุคลากรและผู้เรียน ร้อยละ 90 รู้คุณค่า  

ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อม   

-  สังเกตพฤติกรรม, 
สอบถาม 

แบบสังเกตพฤติกรรม, 
แบบสอบถาม 

2 ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียน ร้อยละ 90 มีส่วน
ร่วมในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในโรงเรียน   

- สอบถามโครงการ 
- การถ่ายภาพ 

แบบสอบถามโครงการ 
ภาพถ่าย 

3 โรงเรียนมีพ้ืนที่สีเขียว  มีสภาพแวดล้อมสวยงาม  
ร่มรื่น  สะอาด  เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 80 

- การถ่ายภาพ 
- สอบถามโครงการ 

ภาพถ่าย 
แบบสอบถามโครงการ         

4 ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียน ร้อยละ 90 มีความ
พึงพอใจต่อสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีใน
โรงเรียนเพ่ิมมากข้ึน 

- การสอบถาม
โครงการ 

แบบสอบถามโครงการ         

5 งบประมาณท่ีใช้ในการซ่อมแซมลดลง ร้อยละ 5 -การจัดซื้อจัดจ้าง แบบบันทึกจัดซื้อจัดจ้าง 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียน รู้คุณค่า ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม   
7.2 ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียน มีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในโรงเรียน สถานศึกษามี

สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ดีขึ้น 
7.3 โรงเรียนมีพ้ืนที่สีเขียว  มีสภาพแวดล้อมสวยงาม  ร่มรื่น  สะอาด  เอ้ือต่อการเรียนรู้  
7.4 บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในโรงเรียนเพ่ิมมากขึ้น 
7.5 งบประมาณท่ีใช้ในการซ่อมแซมลดลง 

 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
    (ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นายเจริญ  เรืองรอง) 
      คร ู ชำนาญการ 

 
(ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
       (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวฒุิ) 

          รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
 

(ลงชื่อ....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ     พัฒนากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
สนองพันธกิจโรงเรียน     ข้อที่ 2. พัฒนาและส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

 อย่างหลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษาอย่างคุ้มค่า      
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ใช้แหล่ง 
     เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า  
สนองนโยบายโรงเรียน  ข้อที่ 1 เร่งรัดพัฒนาให้มีการจัดองค์กร  โครงสร้าง และการบริหารงานอย่าง 
     เป็นระบบครบวงจร  ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

ข้อที่ 3 สนับสนุน  ส่งเสริม ให้มีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ 
ทันสมัยและหลากหลาย 
ข้อที่ 4  สนับสนุนส่งเสริมความสัมพันธ์  และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา 
ข้อที่ 7 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ โดยการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ 
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี 
และไม่เห็นแก่ตัว มีความประหยัด และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปฏิบัติตน
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
ข้อที่15  ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
                                - สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพ 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
    - สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด 
     การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
เลขานุการโครงการ    นางสาวเจนจิรา  รักษ์ทอง 
ระยะเวลาดำเนินการ    พฤษภาคม 2564 -  กุมภาพันธ์ 2565 
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1. หลักการและเหตุผล     
ด้วยกลุ่มบริหารงานทั่วไป เป็นงานอีกงานหนึ่งที่ต้องให้บริการ สื่อสาร  ประสานสัมพันธ์ในรูปแบบ

บริการสาธารณะ อันจะเป็นประโยชน์สำหรับโรงเรียนและชุมชน เป็นงานที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน ให้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ใช้แหล่งเรียนทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาอย่างคุ้มค่า เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดย
การฝึกอบรมและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มี
ความเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี และไม่เห็นแก่ตัว มีความประหยัด และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปฏิบัติตนเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ดำเนินชีวิตสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา นักเรียนรู้จั ก
การทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ และใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมถึง
การประชาสัมพันธ์กิจกรรม  การดำเนินงาน  และผลงานของโรงเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง  ในรูปแบบที่หลากหลาย  ทันต่อเหตุการณ์และเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการที่มอบหมายให้กับทุกโรงเรียน  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ได้จัดกิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ  อย่างหลากหลายเพ่ือตอบสนองนโยบายดังกล่าว  ดังนั้น โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จึงได้จัด
โครงการนี้ขึ้นมา     

                                       
2. วัตถุประสงค์   

2.1  เพ่ือให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
2.2  เพ่ือให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
2.3  เพ่ืออำนวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.4  เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับรู้ข่าวสาร  ความรู้และกิจกรรมต่าง ๆ 
2.5  เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมโรงเรียนสู่สาธารณะ  และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
2.6  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
2.7  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ 
2.8  เพ่ือเสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านความรับผิดชอบให้นักเรียน 
2.9  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 

ต่อส่วนรวม 
2.10 เพ่ือใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
2.11 เพ่ือการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ  
2.12 เพ่ือผู้รับบริการ  พึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา   
2.13 เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
2.14 เพ่ือสามารถเป็นแหล่งสืบค้น – เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนผ่านอินเตอร์เน็ตสนองนโยบาย

ของรัฐบาลและต้นสังกัด 
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3. เป้าหมาย     
3.1 เชิงปริมาณ   

3.1.1 ผู้เรียน จำนวน 405 คน ผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 32 คน พึงพอใจผลการบริหารการจัด 
การศึกษา 

3.1.2 ผู้เรียน จำนวน 405 คน ผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 32 คน ได้รับความสะดวกการสนับสนุน 
และส่งเสริมในการปฏิบัติงานของโรงเรียนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

3.1.3 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสระแก้วรัตวิทย์ จำนวน 405 คน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารความรู้  
และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  ชุมชน  และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

3.1.4 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนต่อชุมชน 
3.1.5 นักเรียนจำนวน  405 คน มีการออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ 
3.1.6 นักเรียนจำนวน  21  คน มีความรับผิดชอบ รู้จักทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ใช้เวลาว่างในการทำ    

กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม                           
3.1.7 เพ่ือให้การบริหารงานของงานสารบรรณ  มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ    
3.1.8 ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  ร้อยละ 90  พึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
3.1.9 โรงเรียนมีเว็บไซต์ที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต 1 เว็บไซต์ 
3.1.10 ให้บริการครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาด้านข้อมูลข่าวสารผ่านอินเตอร์เน็ต  

 3.2 เชิงคุณภาพ   
3.2.1  ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ร้อยละ 80 พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา  
3.2.2  ผู้ปกครองและชุมชนร้อยละ 70 เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
3.2.3  ผู้เรียนและบุคลากร ได้รับความสะดวก การสนับสนุน และส่งเสริมในการปฏิบัติงานของ

โรงเรียนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 90 
3.2.4 นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  ร้อยละ 75  มีความพึงพอใจในการรับรู้ข่าวสาร  ความรู้  

และกิจกรรมต่าง ๆ 
3.2.5  ชุมชนได้รับรู้ข้อมูล  ข่าวสาร  และกิจกรรมต่าง ๆ 
3.2.6  นักเรียนร้อยละ  80  มีการออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ 
3.2.7  นักเรียนร้อยละ  95 มีความรับผิดชอบ รู้จักทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรม

ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
     3.2.8 โรงเรียนใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
     3.2.9 โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ  
     2.2.10 ผู้รับบริการ  พึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา   
     3.2.11 โรงเรียนมีเว็บไซต์ที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต 1 เว็บไซต์ที่มี

ประสิทธิภาพ 
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3.2.12 ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาด้านข้อมูลข่าวสารผ่านอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ 
3.2.12 ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาด้านข้อมูลข่าวสารผ่านอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ 

           
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน   
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป 500 เจนจิรา รักษ์ทอง 
1 
 

ขั้นเตรียมการ 
- เสนอโครงการ ประชุมออกคำสั่ง เตรียมการ 

 
พ.ค. 64 

 
- 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

2 
 

 

ขั้นดำเนนิการ 
-    จัดซิ้อวัสด ุ
- ปฏิบัติงานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 

 
พ.ค.- มิ.ย. 64 

มิ.ย. 64- ก.พ. 65 

 
500 

 
เจนจิรา รักษ์ทอง 

3 
 

 

ขั้นประเมินผลสรุปผล 
- สังเกต 
- สอบถาม, สรุปผล/รายงานผล 

 
มิ.ย. 64- ก.พ. 65 

ก.พ. 65 

 
- 
- 

 
เจนจิรา รักษ์ทอง 

4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
- ปรับปรุงการทำงาน 
- ปรับปรุงโครงการ 

 
มิ.ย. 64- ก.พ. 65 

ก.พ. 65 

 
- 
- 

 
เจนจิรา รักษ์ทอง 

รวมงบประมาณเป็นเงิน 500 บาท  
2. กิจกรรมพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 4,800 กรกนก บุญเนือง 
1 
 

ขั้นเตรียมการ 
- เสนอโครงการ 
- ประชุมออกคำสั่ง เตรียมการ 

 
พ.ค. 64 
มิ.ย.64 

 
- 
- 

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 

2 
 

ขั้นดำเนินการ 
- ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์   

 
มิ.ย. 64- ก.พ. 64 

 
4,800 

 
กรกนก บุญเนือง 

3 ขั้นประเมินผลสรุปผล ก.พ. 64 - กรกนก บุญเนือง 

4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
- ปรับปรุงการทำงาน 
- ปรับปรุงโครงการ 

 
มิ.ย. 64- ก.พ. 64 

ก.พ. 64 

 
- 
- 

 
กรกนก บุญเนือง 

รวมงบประมาณเป็นเงิน 4,800  
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3. กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร 500 จิราภรณ์ สุทิน 
1 ขั้นเตรียมการ 

- ประชุมวางแผนการจัดโครงการ 
 - ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 - ประสานงานกับธนาคาร ธกส. ปากน้ำกลาย 
 - ประชาสัมพันธ์โครงการ 
-  รับสมัครเจ้าที่โรงเรียนธนาคาร 

 
พ.ค.64 
พ.ค.64 
พ.ค.64 
พ.ค.64 
พ.ค.64 

 
- 
- 
- 
- 
- 

จิราภรณ์ สุทิน 

2 ขั้นดำเนินการ 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
- นักเรียนฝากเงินกับโรงเรียนธนาคาร 

 
พ.ค.-มิ.ย.64 

ตลอดปีการศึกษา 

    
500                  

 
จิราภรณ์ สุทิน 

3 ขัน้สรุปผล/ประเมินผล 
- ประเมินผล 
- สรุปผล/รายงานผล 

 
ก.พ.65 
ก.พ.65 

 
- 
- 

 
จิราภรณ์ สุทิน 

4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
- ปรับปรุงการทำงาน 
- ปรับปรุงโครงการ 

 
มิ.ย. 64- ก.พ.65 

ก.พ.65 

 
- 
- 

 
จิราภรณ์ สุทิน 

รวมงบประมาณเป็นเงิน 500   
4. กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณ  6,600 พัชรี เทพทอง 
1 
 
 

ขั้นเตรียมการ 
-   ประชุมวางแผน, เขียนโครงการ 
-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 
พ.ค. 64 
พ.ค. 64 

 
- 
- 

 
พัชรี เทพทอง 

2 
 

ขั้นดำเนินการ 
-  จัดซื้อ-จัดจ้าง, จัดซ่อม 

 
พ.ค.64 – ก.พ.65 

 
6,600 

พัชรี เทพทอง 

3 
 

 

ขั้นสรุปผลประเมินผล 
- ประเมินผล 
- สรุป/รายงานผล 

 
ก.พ. 65 
ก.พ. 65 

 
- 
- 

 
พัชรี เทพทอง 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- นำผลการประเมินมาประมวลผลเพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่องและวางแผนพัฒนาในปีต่อไป 

 
ก.พ. 65 

 
- 

 
พัชรี เทพทอง 

รวมงบประมาณเป็นเงิน 6,600  
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
5. กิจกรรมพัฒนาร้านค้าสวัสดิการ  สอหมาด หมันเร๊ะ 
1 
 
 

ขั้นเตรียมการ 
- เสนอโครงการ 
- ประชุมออกคำสั่ง เตรียมการ 

 
พ.ค. 64 
มิ.ย.64 

 
- 
- 

 
สอหมาด หมันเร๊ะ 

2 
 

ขั้นดำเนินการ 
-    จัดซื้อสินค้า 
- ปฏิบัติงาน   

 
มิ.ย. 64- ก.พ. 65 
มิ.ย. 64- ก.พ. 65 

 
- 
- 

 
สอหมาด หมันเร๊ะ 

3 
 

 

ขั้นประเมินผลสรุปผล 
- สังเกต  สอบถาม 
- สรุปผล/รายงานผล 

 
มิ.ย.64- ก.พ.65 

ก.พ. 64 

 
- 
- 

 
สอหมาด หมันเร๊ะ 

4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
- ปรับปรุงการทำงาน 
- ปรับปรุงโครงการ 

 
มิ.ย.64- ก.พ.65 

ก.พ. 65 

 
- 
- 

 
สอหมาด หมันเร๊ะ 

รวมงบประมาณเป็นเงิน -  
6. กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน 3,210 กนกวรรณ 
1 
 
 

ขั้นเตรียมการ   
     -  เสนอโครงการขออนุมัติโครงการ 
     -  ประชุม ออกคำสั่ง เตรียมการ 

พ.ค.64 – มิ.ย.64 - กนกวรรณ  
นนทศักดิ์ 

2 
 

ขั้นดำเนินการ                                                            
     -  ขออนุมัติโครงการ 
     -  ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ 

มิ.ย.64 3,210 กนกวรรณ  
นนทศักดิ์ 

3 
 
 

ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน                                                                                    
     -  ประเมินผล ติดตามการเนินงาน 
     -  สรุปผล/รายงานผลโครงการ 

 
ก.ค.64 - ก.พ.65 

ก.พ. 64 

- กนกวรรณ  
นนทศักดิ์ 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข  

- ปรับปรุงการทำงาน 

-  ปรับปรุงโครงการ 

 
มิ.ย.64- ก.พ.65 

ก.พ. 66 

- กนกวรรณ  
นนทศักดิ์ 

รวมงบประมาณเป็นเงิน 3,210  
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5. งบประมาณที่ใช้  จำนวน  15,610  บาท  

ที ่ รายการ / กิจกรรม / การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 วัสดุสำนักงาน/กิจกรรมบริหารทั่วไป 500 - - 500 
2 ป้ายประชาสัมพันธ์/กิจกรรมพัฒนางาน

ประชาสัมพันธ์ 
- ป้ายไวนิลรับสมัครเข้าเรียน  ม1 , ม.4 
- ป้ายไวนิลวันแม่ 
- ป้ายไวนิลปีใหม่ 
- ป้ายไวนิลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

 
 

1,200 
1,200 
1,200 
1,200 

  4,800 
 
 

3 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์/กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร 500 - - 500 
4 พัฒนางานสารบรรณ 

- ค่ากระดาษและวัสดุสำนักงาน 

 
6,600 

 
- 

 
- 

 
6,600 

5 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์/กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์
โรงเรียน 

3,210 - 3,210 - 

 รวม 15,610 - 3,210 12,400 
 
6. การประเมินผล   

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ 
วิธีการวัด / 
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

1 ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ร้อยละ 80 พึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา 

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

2 ผู้ปกครองและชุมชนร้อยละ 70 เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

3 ผู้เรียนและบุคลากร ได้รับความสะดวก การสนับสนุน 
และส่งเสริมในการปฏิบัติงานของโรงเรียนดำเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 90 

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

4 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถด้านการอ่านและเขียน
ได้เหมาะสมตามระดับชั้น 

ทำแบบประเมิน แบบประเมิน 

5 ร้อยละของผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  ความเป็น
ไทย  และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออก
ได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน 

ทำแบบประเมิน แบบประเมิน 
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ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ 
วิธีการวัด / 
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

6 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถด้านการสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและเหมาะสมตามระดับชั้น 

ทำแบบประเมิน แบบประเมิน 

7 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

ตรวจสอบ 1. แบบบันทึกการ
ฝากเงิน 
2. แบบบันทึกการ
ปฏิบัติงาน 

8 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้และดำเนินการอย่างเป็นระบบ  

สังเกต แบบบันทึกการ
สังเกต 

9 โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่
กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ  

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

10 ผู้รับบริการ  พึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา   ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 
11 โรงเรียนมีเว็บไซต์ที่สมบรูณ์สามารถเผยแพร่ 

ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ค่าตัวเลขในเว็บเพจ สถิติที่เข้าเยี่ยมชม/

วัน 
12 ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ได้รับ

ข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์โรงเรียน 
แบบสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   

7.1 ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
7.2 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
7.3 ผู้เรียนและบุคลากร ได้รับความสะดวก การสนับสนุน และส่งเสริมในการปฏิบัติงานของโรงเรียน

ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
7.4 นักเรียน  และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนได้รับรู้ข่าวสาร  ความรู้และกิจกรรมต่าง ๆ 
7.5 โรงเรียน  ชุมชน  มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
7.6 นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทำงาน กระบวนการคิด 
7.7 นักเรียนมีค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด 
7.8 นักเรียนมีการมีการออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ   
7.9 นักเรียนมีความรับผิดชอบ รู้จักทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม 
7.10 โรงเรียนใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
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7.11 โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
7.12  ผู้รับบริการ  พึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา   
7.13  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ มีเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน

ได้อย่างรวดเร็ว 
7.14  ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ได้รับข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ของโรงเรียนที่มี

ประสิทธิภาพสูง 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 
 
    (ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นางสาวเจนจิรา  รักษ์ทอง) 
      คร ู ชำนาญการ 

 
(ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
       (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวฒุิ) 

          รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
 

(ลงชื่อ....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ     โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล 
สนองพันธกิจโรงเรียน                 ข้อที่ 4  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาทุกระดับ และส่งเสริม 
  ความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

ข้อที่ 7 พัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสามารถจัดการ 
เรียนการสอนได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สนองเป้าประสงค์โรงเรียน            ข้อที่ 7 สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลาย ทันสมัย 
  เพียงพอที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และตรงตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ข้อที ่13 สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
  ขั้นพ้ืนฐาน 
สนองนโยบายโรงเรียน               ข้อที่ 1  เร่งรัดพัฒนาให้มีการจัดองค์กร โครงสร้าง และการบริหารงาน 
                                           อย่างเป็นระบบครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 
                                             ข้อที่ 3 สนับสนุน ส่งเสริมให้มีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
                                             ที่ทันสมัยและหลากหลาย 
                                             ข้อที่ 5 สนับสนุน ส่งเสริมและเร่งรัดพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ 
                                             ตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีคุณลักษณะที่เหมาะสม 
                                             ข้อที่ 6 พัฒนาให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี 
                                             ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     ข้อที่ 17 เร่งรัดพัฒนาให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพครบวงจร มีการ

วางแผนดำเนินการตามแผน ตรวจสอบ ประเมินผล ปรับปรุงและรายงาน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน              กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน               มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
                                             2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
                          2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางอาชีพ 
ลักษณะโครงการ                       โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
เลขานุการโครงการ              นางระพีพร  ปอปาน 
ระยะเวลาดำเนินการ              พฤษภาคม 2564 –เมษายน  2565  
 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ได้กำหนด พันธกิจ ข้อที่ 4 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา
ทุกระดับ และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ข้อที่  7 พัฒนาให้
สถานศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสามารถ จัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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เป้าประสงค์ ข้อที่ 7 สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลาย ทันสมัยเพียงพอที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้และตรงตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ข้อที่ 13 สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนได้
ตาม มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบาย ข้อที่ 1  เร่งรัดพัฒนาให้มีการจัดองค์กร โครงสร้าง และการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา ข้อที่ 3 สนับสนุน ส่งเสริมให้มีสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี ทางการศึกษา ที่ทันสมัยและหลากหลาย ข้อที่ 5 สนับสนุน ส่งเสริมและเร่งรัดพัฒนาครูให้มี
ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีคุณลักษณะที่เหมาะสม ข้อที่ 6 พัฒนาให้ครูมีความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญ ข้อที่ 17 เร่งรัดพัฒนาให้บุคลากร
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพครบวงจร มีการวางแผนดำเนินการตามแผน ตรวจสอบ ประเมินผล ปรับปรุงและ
รายงาน กลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา และสอดคล้องตาม 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ข้อที่  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ข้อที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
อาชีพ ทั้งนี้เพ่ือให้การดำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับพันธกิจ  เป้าประสงค์  นโยบาย  กลยุทธ์ และ
มาตรฐานโรงเรียน จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์   
2.1  เพ่ือให้การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้  

และดำเนินการอย่างเป็นระบบ 
2.2. เพ่ือให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและ

ทักษะตามมาตรฐานตำแหน่ง 
2.3. เพ่ือให้สถานศึกษามีการบริหารอัตรากำลัง และทรัพยากรทางการศึกษา 

 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

          3.1.1  สถานศึกษามีการจัดการข้อมูลสารสนเทศครบถ้วนและทันต่อการใช้งาน  
3.1.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาตนเอง  

ตามสายงานที่สอนและงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี 
3.2 เชิงคุณภาพ 

              3.2.1  สถานศึกษามีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไป
ประยุกต์ใช้ได้ และดำเนินการอย่างเป็นระบบ 
              3.2.2  สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้
ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตำแหน่ง                  
              3.2.3  สถานศึกษามีการบริหารอัตรากำลังและทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเหมาะสม 
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4. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. พัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล  2,500 ระพีพร ปอปาน 

 

1. ขั้นเตรียมการ พ.ค.64/พ.ย.64   
2. ขั้นดำเนินการ 
 -   จัดซื้อ จัดจ้างวัสดุสำนักงาน 

พ.ค.-มิ.ย.64/ 
พ.ย.-ธ.ค.64 

  

3. ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน     

- ประเมินผล มี.ค.65   

- สรุปผลและรายงาน มี.ค.65   

4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข  มี.ค.65   
2. พัฒนาบุคคลากร 50,000 ระพีพร ปอปาน 

 

1. ขั้นเตรียมการ พ.ค.64   
2. ขั้นดำเนินการ  
  - ส่งครูและบุคลากรเข้าร่วมอบรม
สัมมนา ตามความสนใจและตรงตาม
สายงานที่สอนหรืองานพิเศษที่ได้รับ
มอบหมาย 

พ.ค. 64-เม.ย.65   

3. ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน     

- ประเมินผล เม.ย.65   

- สรุปผลและรายงาน เม.ย.65   

4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข  เม.ย.65   
3. เสริมสร้างขวัญกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา 5,100 ระพีพร ปอปาน 

 

1. ขั้นเตรียมการ พ.ค.64   
2. ขั้นดำเนินการ 
  - จัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญกำลังใจ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (จัดชื้อ 
ของที่ระลึกเนื่องในวันครบรอบวันเกิด
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำนวน 34 คน) 

พ.ค. 64-เม.ย.65   
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 3. ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน    

ประเมินผล เม.ย.65   

- สรุปผลและรายงาน เม.ย.65   

4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข  เม.ย.65   
4. ศึกษาดูงาน - ระพีพร ปอปาน 

 

1. ขั้นเตรียมการ พ.ค.64 
  

2. ขัน้ดำเนินการ 
 - จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือ
ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

พ.ค.64-ส.ค.64   

3. ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน  
 

  
ประเมินผล ก.ย.64   

- สรุปผลและรายงาน ก.ย.64   

4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข  ก.ย.64   
5. อบรมการสร้างและใช้สื่อนวัตกรรม 6,000 กนกวรรณ นนทศักดิ์ 

 

1. ขั้นเตรียมการ พ.ย.63-ม.ค.64 
  

2. ขั้นดำเนินการ 
 - จัดอบรมการสร้างและใช้สื่อ 
นวัตกรรม 

มี.ค.65   

3. ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน  
 

  
ประเมินผล มี.ค.65   

- สรุปผลและรายงาน มี.ค.65   

4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข  มี.ค.65   
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5. งบประมาณที่ใช้   63,600   บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 พัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล 2,500 - - 2,500 
2 พัฒนาบุคลากร 50,000 - 50,000 - 
3 เสริมสร้างขวัญกำลังใจครู และบุคลากร

ทางการศึกษา 
5,100 - - 5,100 

4 ศึกษาดูงาน 0 - - - 
5 อบรมการสร้างและใช้สื่อนวัตกรรม 6,000 - 6,000 - 

รวมทั้งสิ้น 63,600 - 56,000 7,600 
 
6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ

มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไป
ประยุกต์ใช้ได้ และดำเนินการอย่างเป็นระบบ 

ตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน 
 

2 สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและ
ทักษะตามมาตรฐานตำแหน่ง                  

สำรวจ/ตรวจสอบ แบบรายงาน 
เอกสารหลักฐาน 

3 สถานศึกษามีการบริหารอัตรากำลังและทรัพยากร
ทางการศึกษาอย่างเหมาะสม 

ตรวจสอบ แบบรายงาน 
เอกสารหลักฐาน 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1  สถานศึกษามีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้
ได้ และดำเนินการอย่างเป็นระบบ 
 7.2  สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและ
ทักษะตามมาตรฐานตำแหน่ง                  
 7.3  สถานศึกษามีการบริหารอัตรากำลังและทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเหมาะสม 
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8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
    (ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นางระพีพร  ปอปาน) 
            คร ู ชำนาญการพิเศษ 

 
(ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
       (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวฒุิ) 

          รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
 

(ลงชื่อ....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ 
สนองพันธกิจโรงเรียน  ข้อที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็น  
                                       ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

    ข้อที่ 2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
                                รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ข้อที่ 3 พัฒนาส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
อย่างหลากหลายใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า 

    ข้อที่ 8 จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ 
                              ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 2 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ 
                                          พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ข้อที่ 3 ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 
ข้อที่ 5 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

สนองนโยบายโรงเรียน  ข้อที่ 2 สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา  การจัดกิจกรรม และการจัดการเรียน 
                                          การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

     ข้อที่ 3 สนับสนุน  ส่งเสริม ให้มีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ 
                                               ทันสมัยและหลากหลาย 
     ข้อที่ 6 พัฒนาให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี 
                                               ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     ข้อที่ 7 สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่ พึง  

     ประสงคโ์ดยการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบ   
    มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี 
     และไม่เห็นแก่ตัว มีความประหยัด  และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปฏิบัติตนเป็น 
     ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

     ข้อทื่ 9 สนับสนุนส่งเสริมใหผู้้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  
     ดนตรี  กีฬา 

     ข้อที่ 10 สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด 
                                               สังเคราะห์และมีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 
     ข้อที่ 11 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
     ข้อที่ 12 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
       รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 



ส่วนที่ 4 หน้าที่ 152  
 

 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

     ข้อที่ 13 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน   
     สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติทีดี่ต่ออาชีพที่สุจริต 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
เลขานุการโครงการ  นายกรีฑาพล  เทพแก้ว,นางสาวจรุภรณ์ หวันเหม และหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  2564 – มีนาคม 2565 
 

1. หลักการและเหตุผล   
การปฏิรูปการศึกษาที่สำคัญยิ่งที่มีผลต่อการพัฒนาคนให้เป็นคนเก่งคนดีได้นั้นหัวใจของการปฏิรูป

การศึกษาจะต้องปฏิรูปการเรียนการสอนหรือปฏิรูปการเรียนรู้เป็นอันดับแรก โดยครูอาจารย์จะต้องเลิกการ
เรียนการสอนที่ยึดครูเป็นศูนย์กลาง เปลี่ยนเป็นยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  แต่ใน
ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนนั้น ครูจะสอนโดยใช้วิธีการบรรยายเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เด็กเกิดความเบื่อ
หน่ายและไม่ให้ความสนใจกับการเรียนเท่าที่ควร ทำให้ผลการเรียนตกต่ำและการสอนก็ไม่มีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการเรียนที่หลากหลาย จึงมีการจัดโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือคุณภาพของนักเรียน ที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 
บูรณาการรูปแบบและเทคนิคต่างๆ ในการจัดการเรียนรู้ การผลิตสื่อ การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง เพ่ือ
พัฒนานักเรียนอย่างจริงจัง และเพ่ือยกระดับคุณภาพของครูและนักเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการการจัดการเรียนรู้และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
2.2 เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

3.1.1  ครูจำนวน 31 คน จัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
3.2 ด้านคุณภาพ 

3.2.1  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 90  
3.2.2  นักเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ร้อยละ 90 
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4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนากลุ่มสาระ  นายกรีฑาพล  เทพแก้ว 
1 ขั้นเตรียมการ 

- ประชุม วางแผน 
- เขียนโครงการ 
- เสนอโครงการ 

 
พฤษภาคม 2564 

 

 
นายกรีฑาพล  เทพแก้ว 

2 ขั้นดำเนินการ  
- ประชุม สำรวจรายการจัดซื้อจัดจ้าง 
- จัดซื้อจัดจ้าง 

 
มิ.ย.64 – พ.ย.65 
พ.ย.64 – ก.พ.65 

 
นายกรีฑาพล  เทพแก้ว 

3 ขั้นสรุปผลและประเมินผล 
- ประเมินผล 
- สรุปผล/รายงานผล 

 
มี.ค.65 

นายกรีฑาพล  เทพแก้ว 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข มี.ค.65 นายกรีฑาพล  เทพแก้ว 
 
5. งบประมาณที่ใช้ 51,000 บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

- พัฒนากลุ่มสาระ 
- กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
- กิจกรรมเขียนเชิงสร้างสรรค์ในโอกาสต่างๆ 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน 
- กิจกรรมปลุกจิตสำนึกรักษ์ภาษาไทย 

8,000 - - 8,000 

2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

5,000 - - 5,000 

3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
- จัดซื้อวัสดุ 
- จัดซื้อวัสดุกิจกรรมของเล่นวิทยาศาสตร์ 

8,000 - - 8,000 
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ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์/สื่อในการสอน 
- ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สังคมศึกษา 

8,000 - - 8,000 

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์/สื่อในการสอน 

4,000 - - 4,000 

6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอนสาระศิลปะ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอนสาระดนตรี 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอนสาระนาฏศิลป์ 

4,000 - - 4,000 

7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
- คหกรรม 
- ธุรกิจ 
- งานช่าง 
-งานเกษตร 

4,000 - - 4,000 
 
 

 

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 10,000    
 1) พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
1,200 

 
- - 1,200 

 
 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 

- หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 ชุด 
 
 

   
1,200 

 2) จัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร์ 5,000 - - 5,000 
  กิจกรรมวันฮาโลวีน (Halloween) 200 - - 200 
 - วัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรม    200 
 3) กิจกรรม Speak English on Wednesday - - - - 
 4) กิจกรรมวันคริสต์มาส 3,000 - - 3,000 
 - รางวัลประกวดการ์ด/ภาพวาดวันคริสต์มาส 

- รางวัลการแสดงบนเวที 
- ของขวัญนักเรียน ห้องละ 1 ชิ้น รวม 18 ชิ้น  
 -วัสดุ/อุปกรณ์ตกแต่งเวที 

   1,000 
1,000 
1,000 

- 
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ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ  
5. กิจกรรมวันวาเลนไทน์ (Valentine) 300 

  
300  

- วัสดุ อุปกรณ์การจัดกิจกรรม 
- รางวัลประกวดการ์ด/ภาพวาดวันวาเลนไทน์ 
- รางวัลการตอบคำถามวันวาเลนไทน์ 

 
  

  
300 

- 
-  

6. กิจกรรมวันตรุษจีน (Chinese New Year) 300 - - 300 
 - วัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรม 

- รางวัลการตอบคำถาม วันตรุษจีน 
- รางวัลการแสดง วันตรุษจีน 

 
  

300 
- 
- 

 รวม 51,000 - - 51,000 
 
6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเสร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการข้อมูล

สารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้และดำเนินการ
อย่างเป็นระบบ 

ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่สั่งซื้อ ใบตรวจรับของจาก
งานพัสดุ 

2. สถานศึกษามีการพัฒนาวิชาการที่เน้น
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และ
ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

- สังเกตจากความร่วมมือในการ
ร่วมกิจกรรมของครู 
- ประเมินผลงานที่ปรากฏตาม
โครงการ 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน 
  โครงการ 
- ชิ้นงานทีป่รากฏ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1  ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการการจัดการเรียนรู้และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
7.2  ครูสามารถจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
7.3  ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
    (ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นายกรีฑาพล  เทพแก้ว) 
             คร ูชำนาญการพิเศษ 

 
(ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
       (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวฒุิ) 

          รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
 

(ลงชื่อ....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   ประกันคุณภาพการศึกษา 
สนองพันธกิจโรงเรียน ข้อที่ 7 พัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการ

เรียนการสอนได้มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 12 สถานศึกษาจัดกระบวนการเรยีนการสอนได้ตามมาตรฐานการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
สนองนโยบายโรงเรียน ข้อที่ 17 เร่งรัดพัฒนาให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพครบวงจร คือ มี

การวางแผนดำเนินการตามแผน ตรวจสอบประเมินผล  ปรับปรุงและรายงาน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
เลขานุการโครงการ  นางสาววาสนา  คุระแก้วและนางสาวกนกวรรณ  นนทศักด์ิ 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2564 และ มีนาคม 2565  
 
1.  หลักการและเหตุผล 

เพ่ือพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการอาชีวศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา 49 ให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชน
ทาหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทาการประเมินผลการจัดการศึกษา ที่มิใช่การ
จัดการอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม หรือ
กระทรวงอ่ืน เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการ
จัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญั ตินี้  ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่ การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อ
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 
ให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่ อ

หน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด หากมิได้ดำเนินการดังกล่าวให้
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข 
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โดยให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกัน คุณภาพ
การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาและจัดทำเป็นประกาศมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยมีการลง
นามในประกาศโดยผู้บริหารสถานศึกษาและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับรู้ร่วมกัน จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 2.2 เพ่ือจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.3 เพ่ือจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 2.4 เพ่ือติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 2.5  เพ่ือนำผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 2.6 เพ่ือจัดทำรายงานประจำปีที่รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
 3.1.1  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์มีการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1  มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3.2.2  มีการจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3.2.3  มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
3.2.4  มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3.2.5  มีการนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
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4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ   

 
 
 
 

 
นางสาววาสนา  คุระแก้ว
และนางสาวกนกวรรณ  

นนทศักดิ์ 

      -  ขออนุมัติโครงการ พ.ค.64 
      -  ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค.64 
      -  ประชุมคณะกรรมการ พ.ค.64 
2 ขั้นดำเนินการ  
      -  ประชุมชี้แนะแนวทางการดำเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
     -  ประชุมผลการดำเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

มิ.ย.64 
 

 เม.ย 65 

3 ขั้นตรวจสอบ  
      -  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือหาข้อดี –ข้อเสีย

และแนวทางพัฒนาข้อดี  ปรับปรุงข้อเสีย 
เม.ย 65 

4 ขั้นรายงานผล  
      -  ประเมินผล เม.ย 65 
      -  สรุปผล เม.ย 65 
      -  รายงานผล เม.ย 65 

 
5.  งบประมาณที่ใช้   3,710  บาท 

ที ่
รายการ/ กิจกรรมการใช้ 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

จำแนกหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 

1. ค่าเข้าเล่มรายงาน 3 เล่ม 300 - - 300 
2. ค่าอาหาร กลางวัน 1 มือ้ๆ ละ 50 บาท 

32 คน 
1,600 - 1,600 - 

3. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆ ละ 15 บาท 32 คน 960 - 960 - 
4.  หมึกพิมพ์ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 600 บาท 600 - - 600 
5.  ไส้แฟ้ม จำนวน 10 ชุดๆละ 25 บาท 250 - - 250 
 รวม 3,710   - 2,560 1,150 
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6.  การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 มีการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพ  
ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

2 มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

3 มีการจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

4 มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

5 มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา  

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

6 มีการนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา คุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

7 มีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน  

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7.2  มีการจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7.3  มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
7.4  มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7.5  มีการนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อย่างต่อเนื่อง  
 7.6  มีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
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8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
    (ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางสาววาสนา  คุระแก้ว) 
                 คร ูชำนาญการ 

 
(ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
       (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวฒุิ) 

          รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
 

(ลงชื่อ....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ การวิจัยในชั้นเรียน 
สนองพันธกิจโรงเรียน ข้อที่ 4 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาทุกระดับตามหลักการ  

และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
                                             ข้อที่ 7 พัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ สามารถ 
                                             จัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน       ข้อที่  12 สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐาน 
  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองนโยบายโรงเรียน                ข้อที่ 2 สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา การจัดกิจกรรม และการจัดการเรียน 
                                             การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
                                           ข้อที ่3 สนับสนุน ส่งเสริม ให้มีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
                                             ที่ทันสมัยและหลากหลาย 
                                             ข้อที่ 6 พัฒนาให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี  
                                             ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
                                             ข้อที่ 14 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูเก่ียวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองกลยุทธ์ที่                           สนองกลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา                
สนองมาตรฐานที่                        มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
                                             ข้อ 12(4) สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง 
                                             วชิาชีพ 
ลักษณะโครงการ                        โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ                 กลุม่บริหารวิชาการ (งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา) 
เลขานุการโครงการ                     นางวาสนา  หนูหนัน 
ระยะเวลาดำเนินการ                   พฤษภาคม  2564 – กุมภาพันธ์  2565 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาให้ครูมีความรู้ความสามารถ

ตรงตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้อ12(4)สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จึง
จัดทำโครงการวิจัยในชั้นเรียนขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการวิจัยในชั้นเรียน และทำวิจัยในชั้นเรียนได้ 
2.2 เพ่ือให้ครูพัฒนาพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้ 
2.3 เพ่ือให้ครูได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตาม  

แผนงานที่กำหนดได้ 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
     3.1.1 ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จำนวน 31 คน เข้าร่วมโครงการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน 
     3.1.2 ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จำนวน 31 คน มีวิจัยในชั้นเรียนและนำผลวิจัยพัฒนาผู้เรียน 
     3.1.3 สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
3.2 เชิงคุณภาพ 
     3.2.1 ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ร้อยละ 85  เข้าร่วมโครงการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน 
     3.1.2 ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ร้อยละ 85 มีวิจัยในชั้นเรียนและนำผลวิจัยพัฒนาผู้เรียน 
     3.1.3 สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
ที ่ ขัน้ตอน/กิจกรรม วันเดือนปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ 

- แจ้งคณะครู 

 

ปีการศึกษา 2564 - 

นางวาสนา 

หนูหนัน ,

คณะกรรมการ 

ตามคำสั่ง 

2 ขั้นดำเนินการ 

- ครูทุกคนอบรมการวิจัยในชั้นเรียน

ตามศักยภาพและความสามารถ 

ปีการศึกษา 2564 

- 

3 ขั้นรายงานผลประเมินผล 

- ครูทุกคนทำวิจัยในชั้นเรียน 

- สรุปผล 

- รายงานผล 

ปีการศึกษา 2564 - 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข 

- นำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง

ในปีการศึกษาหน้า 

ปีการศึกษา 2564 - 
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5. งบประมาณที่ใช้   -   บาท 
6. การประเมนิผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัดผล เครื่องมือทีวั่ด 

1 ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ร้อยละ  85   

เข้าร่วมอบรมการวิจัยในชั้นเรียน 
ตรวจนับ หลักฐานการร่วมอบรม 

2 ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ร้อยละ 85  
มีวิจัยในชั้นเรียนและนำผลวิจัยพัฒนาผู้เรียน 

ตรวจนับ ทะเบียนวิจัยในชั้นเรียน 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1.1 เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการวิจัยในชั้นเรียน และทำวิจัยในชั้นเรียนได้ 
7.1.2 เพื่อให้ครูพัฒนาพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้ 
7.1.3 เพ่ือให้ครูได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบตาม 

แผนงาน 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
    (ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางวาสนา  หนูหนัน) 
            คร ูชำนาญการพิเศษ 

 
(ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
       (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวฒุิ) 

          รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
 

(ลงชื่อ....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   โครงการการจัดการขยะ  
สนองพันธ์กิจโรงเรียน ข้อที่  ข้อที ่7 พัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการ

เรียนการสอนได้มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน   
เป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่  ข้อที่ 13 สถานศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ จัดกระบวนการเรียนการ

สอนได้ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สนองนโยบายโรงเรียน ข้อที่   ข้อที่ 15 ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม  ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานที ่2 กระบวนการการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    ข้อที่ 4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ 
     การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
เลขานุการโครงการ  นายเจริญ  เรืองรอง 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 
- 
1.  หลักการและเหตุผล 

สิ่งแวดล้อมที่สวยงามในโรงเรียนเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทางสติปัญญา  จิตใจ และ
ร่างกาย  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่ งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็ม
ศักยภาพ   มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีอาคารสถานที่เหมาะสม    มีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ         
ห้องสมุด  พ้ืนที่สีเขียว  และสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี  ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึง
ได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือปลูกฝังจิตสำนึกท่ีดีและให้บุคลากรในโรงเรียนรู้คุณค่า ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการ 

เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม  
2.2 เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดีในโรงเรียน   
2.3 เพ่ือให้โรงเรียนมีอุปกรณ์จัดการขยะ มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น สะอาดและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
 3.1.1  ผู้เรียน  จำนวน 405 คน ผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 32 คน  ตระหนักถึงผลกระทบ 
ทีเ่กิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม  
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3.1.2  ผู้เรียน  จำนวน 405 คน ผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 32 คน  มีส่วนร่วมในการสร้าง
สิ่งแวดล้อมท่ีดีในโรงเรียน   

3.1.3 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและสำนักงาน จำนวน 39 ห้อง และอาคารประกอบในพ่ืนที่ 
35  ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา มีสภาพแวดล้อมสวยงาม ไม่มีขยะ ร่มรื่น  สะอาด  เอื้อต่อการเรียนรู้ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1  ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียน ร้อยละ 90 รู้คุณค่า  ตระหนักถึง

ผลกระทบที่เกิดจาก  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม   
3.2.2  ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียนร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในโรงเรียน   
3.2.3  โรงเรียนมพ้ืีนที่สีเขียว  มีสภาพแวดล้อมสวยงาม ไม่มีขยะ ร่มรื่น  สะอาดเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 
3.2.4  ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียน ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่

ดีในโรงเรยีนเพิม่มากขึ้น 
3.2.5 งบประมาณท่ีใช้ 30,000 บาท 

 

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 4.1 กิจกรรมที่ 1 การจัดการขยะ  (10,000 บาท) 

 

ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 

ขั้นเตรียมการ 
- เสนอโครงการ 
- ประชุมออกคำสั่ง เตรียมการ 

 
พ.ค.64 
พ.ค.64 

 
- 
- 

เจริญ  เรืองรอง 
 

2 ขั้นดำเนินการ 
- ป้ายรณรงค์การไม่ทิ้งขยะ 
- อุปกรณ์แยกขยะ 

 
พ.ค.64-ก.พ.65 
พ.ค.64-ก.พ.65 

 
1,500 
8,500 

เจริญ  เรืองรอง 

3 
 
 
 

ขั้นประเมินผลสรุปผล 
- สังเกต 
- สอบถาม 
- สรุปผล/รายงานผล 

 
พ.ค.64-ก.พ.65
พ.ค.64-ก.พ.65 

ก.พ.65 

 
- 
- 
- 

เจริญ  เรืองรอง 

4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
- ปรับปรุงการทำงาน 
- ปรับปรุงโครงการ 

 
พ.ค.64-ก.พ.65

ก.พ.65 

 
- 
- 

เจริญ  เรืองรอง 

รวมงบประมาณเป็นเงิน 10,000  
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5.  งบประมาณที่ใช้ 10,000 บาท  

ที ่ รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
1. ป้ายรณรงค์การไม่ทิง้ขยะ 1,500 - - 1,500 
2. อุปกรณ์แยกขยะ 8,500 - - 8,500 
 รวม 10,000 - - 10,000 

 
   6.  การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวดั/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียน ร้อยละ 90 รู้คุณค่า  

ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจาก  การเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อม   

-  สังเกตพฤติกรรม, 
สอบถาม 

-  แบบสังเกตพฤติกรรม, 
แบบสอบถาม 

2 ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียน ร้อยละ 90 มีส่วน
รว่มในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในโรงเรียน   

- การสอบถามโครงการ 
- การถ่ายภาพ 
- การสัมภาษณ์ 

- แบบสอบถามโครงการ 
- ภาพถ่าย 
- แบบสัมภาษณ์ 

3 โรงเรียน มีสภาพแวดล้อมสวยงาม ไม่มีขยะ ร่มรื่น  
สะอาด  เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 80 

- การถ่ายภาพ 
- การสอบถามโครงการ 

- ภาพถา่ย 
- แบบสอบถามโครงการ         

4 ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียน ร้อยละ 90 มีความ
พึงพอใจต่อสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีใน
โรงเรียนเพ่ิมมากข้ึน 

- การสอบถามโครงการ - แบบสอบถามโครงการ         

5 งบประมาณ -การจัดซื้อจัดจ้าง -แบบบันทึกจัดซื้อจัดจ้าง 
 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียน  รู้คุณค่า  ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจาก  การเปลี่ยนแปลงของ 

สิ่งแวดล้อม   
7.2 ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียน มีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดีในโรงเรียน  สถานศึกษาม ี

สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ดีขึ้น 
7.3 โรงเรียน  มีสภาพแวดล้อมสวยงาม ไม่มีขยะ ร่มรื่น  สะอาด  เอ้ือต่อการเรียนรู้  
7.4 บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น 
7.5 งบประมาณท่ีใช้คุ้มค่า  
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8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
    (ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นายเจริญ  เรืองรอง) 
               คร ูชำนาญการ 

 
(ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
       (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวฒุิ) 

          รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
 

(ลงชื่อ....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ โรงเรยีนคุณภาพประจำตำบล 
สนองพันธกิจโรงเรียน ข้อที่ 2  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

รักการเรียนรู้ มีทักษะอาชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ข้อที่ 3  พัฒนาส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างหลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า 
ข้อที ่6 ส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองเป้าประสงค์โรงเรียน         ข้อที่ 2 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ มี
ทักษะอาชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ข้อที่ 3 ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 
ข้อที่ 6 สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างคุ้มค่า 
ข้อที่ 11 ผู้เรียนสามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
อย่างเหมาะสม 

 ข้อที่ 10 ผู้เรียนมีความตระหนัก เห็นคุณค่า สืบสานประเพณี วัฒนธรรม  
  อนุรักษ์ความเป็นไทย และสิ่งแวดล้อม 
สนองนโยบายโรงเรียน                 ข้อที่ 4 สนับสนุนส่งเสริมความสัมพันธ์  และความร่วมมือกับชุมชนในการ 
  พัฒนาการศึกษา 

ข้อที่ 15 ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรยีนรู้ 
ข้อที่ 16 ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพ  เพ่ือให้นักเรียนมีการหารายได้
ระหว่างเรียนอย่างต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์ที่                           กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา                
สนองมาตรฐานที่                        มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 2) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

3) การมสี่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด 
การศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 1) การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
 2) การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นประสิทธิภาพ 
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ลักษณะโครงการ                        โครงการใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ                 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เลขานุการโครงการ                     นางสาวพรนวีย์  หวานจิตต์ 
ระยะเวลาดำเนินการ                   มิถุนายน 2564 –  มีนาคม 2565 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน  ต้องอาศัยแหล่งเรียนรู้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมและพัฒนา

การศึกษาค้นคว้าของนักเรียน โดยเริ่มจากแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัวที่มีอยู่ในโรงเรียน  ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่ง
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ เป็นโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนซึ่งมีความหลากหลายทางภูมิปัญญา ที่เอ้ือต่อการศึกษา
ค้นคว้าของนักเรียน  อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างวิถีแห่งการเรียนรู้ สร้างแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ
ประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับชุมชน ส่งผลให้สามารถวิเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ได้ด้ วยตนเอง นำไปสู่การ
ตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมที่จะ
เติบโตเป็นพลโลกได้อย่างมีคุณภาพบนรากฐานของความเป็นไทย  สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ว่า “มุ่งมั่นให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่สากล” ทั้ง
ยังสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและทิศทางการดำเนินการของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ที่ว่ า  “มุ่งเน้นการ
พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง  สร้างโอกาสให้นักเรียน  โดยมีโรงเรียนเป็น
ศูนย์กลางเชื่อมโยงความรู้  ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน” รวมถึงมีการสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษาซึ่ง
อาจจะเริ่มต้นจากการประสานความร่วมมือในชุมชน ท้องถิ่นไปสู่ภูมิภาคจนกระทั่งถึงเครือข่ายระดับชาติและ
นานาชาติในที่สุด ทัง้นี้เพราะคุณภาพของเยาวชนคืออนาคตของชุมชน  

  ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการจัดการศึกษาและบริบทของโรงเรียนจึง ได้จัด
โครงการนี้ขึ้นเพ่ือส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยชุมชนมีส่วนร่วม  และเอ้ือต่อการพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งเป็นโครงการที่จะทำให้การบริหารจัดการศึกษามีคุณภาพตามกลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาท่ีกำหนดไว้ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือปรบัปรุงพ้ืนที่ของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์ เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ให้กับโรงเรียน 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดความรับผิดชอบ และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
     ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ในโรงเรียนถูกพัฒนาให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
3.2 เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนเรียนเกิดความรับผิดชอบ และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 
 

 

ขั้นเตรียมงาน (P) 
ฝ่ายบริหารจัดประชุมคณะครูเพ่ือปรึกษาหารือวางแผนการ
ดำเนินโครงการ และทำความเข้าใจร่วมกัน 
แต่งตั้งคำสั่งคณะทำงานในการดำเนินโครงการ 
คณะทำงานแต่ละฝ่ายประชุมย่อยวางแผนงานในส่วนที่ได้รับ
มอบหมาย 
 4.1 สำรวจพื้นที่ ที่จะใช้ทำโครงการ 
 4.2 ปรับพื้นที่ ที่จะใช้ดำเนินโครงการ 
 4.3 จัดหาวัสดุ  ติดตั้งอุปกรณ์ท่ีใช้ 
การดําเนินงานตามแผน (D) 
ดำเนินโครงการโดยสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนของ
แต่ละกลุ่มสาระฯ 
การบริหารจัดการ โครงการ 
การติดตาม / ตรวจสอบ (C)  
แบบประเมนิการสังเกตความก้าวหน้าของโครงการ 
แบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน 
การประเมิน / รายงานผล (A)  
สร้างเครื่องมือในการประเมินกิจกรรมโครงการตาม เป้าหมาย  
ดําเนินการประเมินกิจกรรมโครงการโดยใช้ เครื่องมือที่สร้างข้ึน  
วิเคราะห์และรายงานผลการประเมินและผลการปฏิบัติกิจกรรม
โครงการ 

 
เม.ย.64 
พ.ค.64 

 
 
 

มิ.ย.64 
 
 

ม.ค.64 
 

 
 

ม.ค.65 
 
 

ก.พ.65 

พรนวีย์ หวานจิตต์ 

 
5. งบประมาณที่ใช้   5,000  บาท 

ที ่ รายการ / กิจกรรม / การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 1. ค่าจ้างปรับพื้นที่ 3,000 - 3,000 - 

2. ค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ในการดำเนิน

โครงการ 

2,000 - - 2,000 

รวม 5,000 - 3,000 2,000 
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6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัดผล เครื่องมือที่วัด 

1 พ้ืนที่ร้อยละ 30 ของโรงเรียนถูกพัฒนาให้เกิด

เป็นแหล่งเรียนรู้ 

ประเมินผลจากสภาพจริง แบบสังเกต 

2 นักเรียนเรียนเกิดความรับผิดชอบ และเห็น

คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สอบถามความพึงพอใจ

และการสังเกต 

แบบสอบถามความพึงพอใจ  

และแบบสังเกต 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1 โรงเรียนเกิดแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ 
7.2.ผู้เรียนได้เกิดความรับผิดชอบ และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
    (ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางสาวพรนวีย์  หวานจิตต์) 
              คร ู

 
(ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
       (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวฒุิ) 

          รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
 

(ลงชื่อ....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย ์
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มาตรฐานที่ 3   
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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ชื่อโครงการ ทุนการศึกษา  
สนองพันธกิจโรงเรียน ข้อที ่1  จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็น 
  ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาตนเอง 
  อย่างต่อเนื่อง 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน              ข้อที่ 1 สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ 
  ที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
สนองนโนบายโรงเรียน  ข้อที่ 2  สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา การจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน 
  ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองมาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ         กลุ่มบริหารงบประมาณ 
เลขานุการโครงการ นางจิราภรณ์   สุทิน 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  2564 - กุมภาพันธ์ 2565 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
             โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จัดกิจกรรมสนองมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สนองพันธกิจ
โรงเรียน ข้อที่ 1  จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษามีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 1 สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา
และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้  และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  สนองนโน
บายโรงเรียน ข้อที่ 2  สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา  การจัดกิจกรรม และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงจัด
โครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่โรงเรียนกำหนดได้รับทุนการศึกษา 

 2.2 เพ่ือให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้กู้เงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
 2.4 เพ่ือให้การบริหารงานงานกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 
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3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1  นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จำนวน 405 คน  ที่มีคุณสมบัติตามที่โรงเรียนกำหนดได้รับ
ทุนการศึกษา 

3.1.2  นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  จำนวน 405 คน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รบัการช่วยเหลือด้าน
ทุนการศึกษา 

3.1.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับการจัดสรรให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
(กยศ.) 

3.1.4 งานกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
3.2   เชิงคุณภาพ 

3.2.1  นักเรียน ร้อยละ 100 ที่มีคุณสมบัติตามที่โรงเรียนกำหนดได้รับทุนการศึกษา 
3.2.2  นักเรียน ร้อยละ 100 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา 
3.2.3  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 100 ที่ประสงค์กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาได้รับการ

จัดสรรให้กู้ยืม (กยศ.) 
3.2.4 งานกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ทุนการศึกษา  นางจิราภรณ์ สุทิน 
1 ขั้นเตรียมการ   
 - ประชุมผู้เกี่ยวข้องวางแผนการจัดกิจกรรม พ.ค.64 / พ.ย.64 - 
2 ขั้นดำเนินการ   
 - จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ พ.ค.64 / พ.ย.64 - 
 - ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ตลอดปีการศึกษา - 
 - รับสมัครนักเรียนเพ่ือขอรับทุนการศึกษา ตลอดปีการศึกษา - 
 - พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา ตลอดปีการศึกษา - 
 - มอบทุนการศึกษา ตลอดปีการศึกษา - 
3 ขั้นสรุปผลประเมินผล   
 - ประเมินผล มี.ค.65 - 
 - สรุปผลและรายงานผล มี.ค.65 - 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2. กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2,000 นางสาวเจนจิรา  

รักษ์ทอง 1 ขัน้เตรียมการ   
 -   สำรวจวัสดุอุปกรณ์ มิถุนายน 2564 - 
 -   จัดทำหลักฐานขอเบิก มิถุนายน 2564  

2 ขั้นดำเนินการ  - 
 -  ประชาสัมพันธ์ 

- ดำเนินการเอกสารการกู้ยืม 
มิถุนายน  2564 
ธันวาคม  2564 

- 

3 ขั้นสรุปผลประเมินผล   
 - ประเมินผล มกราคม 2565 - 
 - สรปุ/รายงานผล มกราคม 2565 -  

 
 

5. งบประมาณที่ใช้ 3,000 บาท (งบอ่ืนๆ) 
  6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1  นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามท่ีโรงเรียนกำหนดได้รับ

ทุนการศึกษา 
ตรวจนับ แบบสรุปรายชื่อนักเรียนได้รับ

ทุนการศึกษา 
2 นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการช่วยเหลือ

ด้านทุนการศึกษา 
ตรวจนับ แบบสรุปรายชื่อนักเรียนได้รับ

ทุนการศึกษา  
3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่

ประสงค์กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาได้รับการจัดสรรให้
กู้ยืม (กยศ.) 

การสังเกต แบบบันทึกการสังเกต 

4 งานกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) มีวัสดุ
อุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

  

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่โรงเรียนกำหนดได้รับทุนการศึกษา 
7.2 นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา 
7.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับการจัดสรรให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)7.4 
งานกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
     (ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอโครงการ 
             (นางจิราภรณ์   สุทิน) 
             คร ูชำนาญการพิเศษ 
 

 (ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
       (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวฒุิ) 

          รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
 

(ลงชื่อ....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   เพชรรัตนวิทย์ 
สนองพันธกิจโรงเรียน  ข้อที่ 2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
                                          รักการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 2 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ 
                                          พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง 
สนองนโยบายโรงเรียน  ข้อที่ 12 สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   
                                          รกัการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
เลขานุการโครงการ  นายกรีฑาพล  เทพแก้ว และนางสาวจรุภรณ์ หวันเหม 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  2564 – กุมภาพันธ์ 2565 
 

1. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้เป็นผู้มีคุณธรรมและมีความรู้ตามหลักสูตรที่
สถานศึกษากำหนด และมีความมุ่งหวังเฉพาะคือ ส่งเสริมผู้เรียน  ที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และมีพฤติกรรม
เรียบร้อย 

ลักษณะโครงการ 
1. เป็นการจัดทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตลอด 

3 ปีการศึกษา จำนวน ระดับชั้นละ 5 ทุนต่อปีการศึกษา 
2. จัดทุนการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีละ 2,000 บาท  โดยแบ่งการมอบทุนเป็นภาคเรียน ภาค

เรียนละ 1,000 บาท ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีละ 3,000 บาท โดยแบ่งการมอบทุนเป็นภาคเรียน ภาคเรียนละ
1,500 บาท ตลอด 3 ปีการศึกษา 

3. ในแต่ละภาคเรียนที่โรงเรียนมอบทุนการศึกษา นักเรียนจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยในภาคเรียนนั้น 3.50  
ขึ้นไป   

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน 
1. มีคะแนนเฉลี่ย (GPA) จากโรงเรียนเดิม 3.50 ขึ้นไป 
2. มีความประพฤติเรียบร้อย 
3. ผลการสอบเข้าเรียนต่อได้ร้อยละ 50 ของคะแนนทั้งหมด 
4. ผลการสอบก่อนเรียนปรับพ้ืนฐานและผลการสอบหลังปรับพื้นฐานมีการพัฒนา 
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การคัดเลือกผู้รับทุน 
1. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุน 
2. กำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก นักเรียนเพื่อรับทุน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้ 

พิจารณาจากผลการเรียน (GPA)   50  คะแนน 
พิจารณาจากความประพฤติ    20  คะแนน 
พิจารณาจากการเรียนปรับพ้ืนฐาน   10  คะแนน 
พิจารณาจากผลการสอบเข้าเรียนต่อ  10 คะแนน 
พิจารณาจากผลการสอบปรับพื้นฐาน  10 คะแนน 

3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
ดังนั้น โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นเพ่ือจัดหาทุนการศึกษา ประเภททุนต่อเนื่อง 3 ปี ให้แก่

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนดีและมีความประพฤติเรียบร้อย ซึ่ง
เป็นการส่งเสริมนักเรียนทีเ่รียนดีและสร้างชื่อเสียงทางการเรียนให้แก่โรงเรียน 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือพัฒนาศักยภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
2.2  เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนมีขวัญกำลังใจ 
2.3  เพ่ือสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนในด้านการจัดการเรียนการสอน  

 
3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
จดัทนุการศึกษาให้นักเรียน ดังนี้ 

ม.1  จำนวน 5 ทุน 
ม.2  จำนวน 4 ทุน 
ม.3  จำนวน 1 ทุน 

  ม.4  จำนวน 2 ทุน 
  ม.5  จำนวน 4 ทุน 
  ม.6  จำนวน 1 ทุน 

ด้านคุณภาพ 
ผู้เรียนได้รับทุนการศึกษา จะมีการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเรียนให้สูงขึ้นและสร้าง 

ชื่อเสียงให้โรงเรียน 
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4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ พ.ค.64 ครูกรีฑาพล เทพแก้ว 
2 ประชุมชี้แจงโครงการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ พ.ค.64 
3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ค.64 
4 สรุปผลและรายงานผล มี.ค.65 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ 41,000 บาท  (ใช้เงินกองทุนดอกเบี้ยสวัสดิการ) 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
1 ม.ต้น 10 ทุน 20,000 - 20,000 - 
2 ม.ปลาย 7 ทุน  21,000 -  21,000 - 
 รวม 41,000 - 41,000 - 

 
6.  การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 ผู้เรียนได้รับทุนการศึกษา จะมีการพัฒนา

ตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเรียนให้สูงขึ้น
และสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน 

สำรวจ 
ผลการเรียนเฉลี่ยรายภาค 

แบบสำรวจ 
ปพ.1, ปพ.6  

 
7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

7.1 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์มีการพัฒนาศักยภาพการศึกษาของผู้เรียน 
7.2 นักเรียนมีขวัญกำลังใจในการเรียน 
7.3 ผู้เรียนสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนในด้านการจัดการเรียนการสอน 

 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ                
 
     (ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นายกรีฑาพล  เทพแก้ว) 
             คร ูชำนาญการพิเศษ 
 
 



ส่วนที่ 4 หน้าที่ 181  
 

 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2563  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

 
 (ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
       (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวฒุิ) 

          รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
 

(ลงชื่อ....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
สนองพันธกิจโรงเรียน   ข้อที่ 2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
     รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ข้อที ่3 พัฒนาและส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย ใช้แล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษอย่าง 

  คุ้มค่า 
ข้อที่ 6 ส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนาธรรมอันดีงามของไทย 

สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที ่2 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา 
     ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ข้อที่ 3 ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจำวันได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 
ข้อที่ 10 ผู้เรียนมีความตระหนัก เห็นคุณค่าสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอนุรักษ์
ความเป็นไทยและสิ่งแวดล้อม 
ข้อที่ 11 ผู้เรียนสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

  ได้อย่างเหมาะสม 
สนองนโยบายโรงเรียน   ข้อที่ 2 สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา การจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน 
     ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    ข้อที่ 6 พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี 
    ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    ข้อที่ 10 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
    คิดสังเคราะห์และมีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมี 
    วิสัยทัศน์ 
    ข้อที ่11 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 

ข้อที่ 12 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ข้อที่ 13 สนับสนุนและส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน  
สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
ข้อที่ 16 ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพ เพ่ือให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 
อย่างต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
    กลยุทธ์ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ข้อที่ 1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เลขานุการโครงการ  นางจุลีพร บุราสิทธิ์ และนางสาวพิชามญชุ์ ถิรวิทย์วรกุล 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 
 
1. หลักการและเหตุผล 

นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นนโยบายที่รัฐบาลต้องการให้ครูปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง และเพ่ือพัฒนา
นักเรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มีความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการทำงาน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มี
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะ
ทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  การมีกระบวนการ
เรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ งาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงจัดโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วตัถุประสงค์ 
 1. เพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นตามหลักสูตร  
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3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
 3.1.1 ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ตามความสนใจและความถนัด 
 3.1.2 ผู้เรียนทุกคน มีความรู้และทักษะความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ที่ตนเข้าร่วม          
 3.1.3 ผู้เรียนจำนวน 292 คน มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ที่ 
ตนเข้าร่วม 

3.2  เชิงคุณภาพ 
               3.2.1 ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ตามความสนใจและความถนัด 
 3.2.2 ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความรู้และทักษะความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู้ที่ตนเข้าร่วม             

3.2.3 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ที่ตนเข้าร่วม 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
 4.1     ( - บาท)   
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. การประกอบอาหารเพื่อจำหน่าย - 

ครูยุพเยาว์ ชูช่วย 

1 ขั้นเตรียมการ 
- ประชุม วางแผน 
- ขออนุมัติโครงการ      

 

พฤษภาคม 2564 

 
- 

2 ขั้นดำเนินการ 
- สำรวจวัสด ุอุปกรณ์ เครื่องมือ การ
ทำอาหาร 
- ประชาสัมพันธ์/รับสมัครนักเรียนที่สนใจ 
- จัดกิจกรรมประกอบอาหารเพ่ือจำหน่าย    

 

พฤษภาคม 2564  

– 

กุมภาพันธ์ 2565 

 
- 
 
- 
- 

3 ขั้นติดตามประเมินผล 

- ประเมินผล 

- สรุป / รายงานผล 

 

กันยายน  2564, 

กุมภาพันธ์ 2565 

 
- 
 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข  
        

กันยายน 2564,  

กุมภาพันธ์ 2565 

- 
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4.2    (- บาท)   

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2. เศรษฐีน้อย - 

นางวนิดา ยุเหล็ก 

1 ขั้นเตรียมการ 
       - ประชุม วางแผน 
       - ขออนุมัติโครงการ        

 
พฤษภาคม 

2564 

 

2 ขั้นดำเนินการ 
      - สำรวจวสัดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ  
      - สำรวจราคา 
      - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
      - ประชาสัมพันธ์ /รับสมัครนักเรียนที่ สนใจ 
     - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเศรษฐีน้อย 

พฤษภาคม 2564  
– 

กุมภาพันธ์ 2565 

 
 
 
 

 

3 ขั้นติดตามประเมินผล 

- ประเมินผล 

- สรุป / รายงานผล 

กันยายน 2564, 
กุมภาพันธ์ 2565 

 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข  
       - 

กันยายน 2564, 
กุมภาพันธ์ 2565 

 

3. ของเล่นอิเล็กทรอนิกส์ 3,100 

นายเจริญ เรืองรอง 

1 ขั้นเตรียมการ 
      -ประชุม วางแผน 
      - ขออนุมัติโครงการ   

 
พฤษภาคม 

2564 

 
- 
- 

2 ขั้นดำเนินการ 
- สำรวจวัสด ุอุปกรณ์ เครื่องมือการทำของเล่น
อิเล็กทรอนิกส์ 
- สำรวจราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การทำของเล่นฯ 
- ประชาสัมพันธ์ /รับสมัครนักเรียนที่สนใจ 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนการทำของเล่นฯ 

พฤษภาคม 2564  
– 

กุมภาพันธ์ 2565 

 
 
 

3,100 
 

3 ขั้นติดตามประเมินผล 

- ประเมินผล / สรุป / รายงานผล 

กันยายน 2564, 
กุมภาพันธ์ 2565 

 
- 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข  
       

กันยายน 2564, 
กุมภาพันธ์ 2565 

- 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4. ภาษาสนุกกับภาษาไทย - 

นางกรกนก 
บุญเนือง 

1 ขั้นเตรียมการ 
  - ประชุม วางแผน 
  - ขออนุมัติโครงการ   

 
พฤษภาคม 64 

 
- 
- 

2 ขั้นดำเนินการ 
  - ประชาสัมพันธ์ /รับสมัครนักเรียนที่สนใจ      
  - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาสนุกสุขสรรค์
หรรษา   

 
พฤษภาคม 64 

– 
กุมภาพันธ์ 65 

 
- 
 

3 ขั้นติดตามประเมินผล 
  -  ประเมินผล 
  -  สรุป / รายงานผล 

กันยายน 64,
กุมภาพันธ์ 65 

 
- 
- 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข  
   - 

กันยายน 64,  
กุมภาพันธ์ 65 

- 

5. สังคม 360 องศา  

นางสุกัญญา  
ณ นคร 

1 ขั้นเตรียมการ 

- ประชุม วางแผน 

- เขียนโครงการ 

- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 
พฤษภาคม 64  

 
- 
- 

2 ขัน้ดำเนินการ 

- ประชาสัมพันธ์ /รับสมัคร 

- สำรวจ/จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการ 

พฤษภาคม 64 
– กุมภาพันธ์ 

65 

 
- 
 

3 ขั้นประเมินติดตาม 

- ประเมินผลโครงการ 

- สรุปผล / รายงานผล 

กันยายน 64, 
กุมภาพันธ์ 65 

 
- 
- 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข 

-  

กันยายน 64, 
กุมภาพันธ์ 65 

- 

 
 
 



ส่วนที่ 4 หน้าที่ 187  
 

 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2563  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
6. กิจกรรมสร้างสรรค์ปันน้ำใจ - 

นางสาวเจนจิรา 
รักษ์ทอง 

1 ขั้นเตรียมการ 
      - ประชุม วางแผน 
      - ขออนุมัติโครงการ       

 
พฤษภาคม 64 

 

2 ขั้นดำเนินการ 
      - ประชาสัมพันธ์ /รับสมัครนักเรยีนที่สนใจ 
     - สำรวจ/จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
     - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการ 

พฤษภาคม 64 
– 

กุมภาพันธ์ 65 

 

3 ขั้นติดตามประเมินผล 
      - ประเมินผล 
      - สรุป / รายงานผล 

กันยายน 64, 
กุมภาพันธ์ 65 

 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข  
      - 

กันยายน 64, 
กุมภาพันธ์ 65 

 

7. เอ-แม็ท - 

นางอุบล  
ไชยชนะ 

1 ขั้นเตรียมการ 
      - ประชุม วางแผน 
      - ขออนุมัติโครงการ       

 
พฤษภาคม 

2564 

 
- 
- 

2 ขั้นดำเนินการ 
     - ประชาสัมพันธ์ /รับสมคัรนักเรียนที่สนใจ 
     - สำรวจ/จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
     - จัดกิจกรรมเกมเอ-แมท 

พฤษภาคม 
64  - 

กุมภาพันธ์ 65 

 
- 
- 
- 

3 ขั้นติดตามประเมินผล 
     - ประเมินผล 
     - สรุป / รายงานผล 

กันยายน 64, 
กุมภาพันธ์ 65 

 
- 
- 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข  
      - 

กันยายน 64, 
กุมภาพันธ์ 65 

- 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

8. อนุรกัษ์มรดกไทย - 

นางวาสนา 
หนูหนัน 

1 ขั้นเตรียมการ 

- ประชุม วางแผน 

- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 
พ.ค. 2563 

 

2 ขั้นดำเนินการ 

- ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร 

- สำรวจ/จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 

- จัดกิจกรรม อนุรักษ์มรดกไทย 

พ.ค.2563 - 
ก.พ. 2564 

 

3 ขั้นประเมินติดตาม 

- ประเมินผล 

- สรุปผล รายงานผล 

ก.ย. 2563 - 
ก.พ.2564 

 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
       - 

ก.ย.2563 - 
ก.พ.2564 

 

9. Pixel Art ศิลปะบำบัดใจ - 

นางสาวกนกวรรณ 
นนทศักดิ ์

1 ขั้นเตรียมการ 
- ประชุม วางแผน 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

พฤษภาคม 64  
- 
- 

2 ขั้นดำเนินการ 
- ประชาสัมพันธ์ 
- สำรวจ/จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
- จัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

พฤษภาคม 64 
- 

กุมภาพันธ์ 65 

 
- 
 
- 

3 ขั้นประเมินติดตาม 
- ประเมินผล 
- สรุปผล/ รายงานผล 

กันยายน 64, 
กุมภาพันธ์ 65 

 
- 
- 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- 

กันยายน 64,
กุมภาพันธ์ 65 

- 
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ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
10. วาดภาพระบายสี - 

นายสราญ  
บุราสิทธิ์ 

1 ขั้นเตรียมการ 
- ประชุม วางแผน 
 - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

พฤษภาคม 2564  
- 
- 

2 ขั้นดำเนินการ 
-  ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร 
- สำรวจ/ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
-  จัดกิจกรรมสีสรรค์เส้นศิลป์ 

พฤษภาคม 2564- 
กุมภาพันธ์   2565 

 
- 
- 
- 

3 ขั้นประเมินติดตาม  
- ประเมินผล 
- สรุปผล รายงานผล 

กันยายน 2564, 
กุมภาพันธ์ 2565 

 
- 
- 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- 

กันยายน 2564, 
กุมภาพันธ์ 2565 

- 

11. นาฏลีลาพาเพลิน - 

นางวาสนา 
ฉายประทีป 

1 ขั้นเตรียมการ 

- ประชุม วางแผน 

- เขียนโครงการ 

- ขออนุมัติโครงการ 

พฤษภาคม 2564  
- 
- 

2 ขั้นดำเนินการ 

- ประชาสัมพันธ์ 

- จัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

พฤษภาคม 2564 - 

กุมภาพันธ์ 2565 

 
- 
- 

3 ขั้นติดตามประเมินผล 

- ประเมินผล 

- สรุปผล/ รายงานผล 

กันยายน 2564, 

กุมภาพันธ์ 2565 

 
- 
- 

4 ขัน้ปรับปรุงแก้ไข 

- 

กุมภาพันธ์ 2565 - 
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ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
12. ผักสวนครัวสวยด้วยมือเรา - 

นางสาวเกษร  
เชาวลิต 

และ 
นางปาณิสรา สุดมี 

1 ขั้นเตรียมการ 
- ประชุม วางแผน 
- เขียนโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

พฤษภาคม 2564  
- 
- 

2 ขั้นดำเนินการ 
-  ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร 
- จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

พฤษภาคม 2564- 
กุมภาพันธ์   2565 

 
- 
- 
- 

3 ขั้นประเมินติดตาม  
- ประเมินผล 
- สรุปผล รายงานผล 

กันยายน 2564, 
กุมภาพันธ์ 2565 

 
- 
- 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- 

กันยายน 2564, 
กุมภาพันธ์ 2565 

- 

13. Herb for Health - 

นางสาวพรนวีย์  
หวานจิตต์ 

1 ขั้นเตรียมการ 

- ประชุม วางแผน 

- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

พฤษภาคม 2564 
 

 
- 
- 

2 ขั้นดำเนินการ 

- ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร 

- สำรวจ/จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  

- จัดกิจกรรมตามโครงการ (ทำแผ่นระคบ) 

พฤษภาคม 
2564- กุมภาพันธ์ 

2565   

 
- 
- 
- 

3 ขั้นประเมินติดตาม 

- ประเมินผล 

- สรุปผล รายงานผล 

กันยายน 2564, 
กุมภาพันธ์ 

2565 

 
- 
- 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
      -  

กันยายน 2564, 
กุมภาพันธ์ 2565 

- 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
14. เกมส์สังคมศึกษา  

นางสาววิจิตรา 
สุทิน 

1 ขั้นเตรียมการ 

- ประชุม วางแผน 

- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

พฤษภาคม 2564 
 

 
- 
- 

2 ขั้นดำเนินการ 

- ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร 

- สำรวจ/จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  

- จัดกิจกรรมตามโครงการ  

พฤษภาคม 
2564- กุมภาพันธ์ 

2565   

 
- 
- 

3 ขั้นประเมินติดตาม 

- ประเมินผล 

- สรุปผล รายงานผล 

กันยายน 2564, 
กุมภาพันธ์ 

2565 

 
- 
- 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
      -  

กันยายน 2564, 
กุมภาพันธ์ 2565 

- 

15. ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ - 

นางฐิติรัตน์ อนันต์ 

1 ขั้นเตรียมการ 

- ประชุม วางแผน 

- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

พฤษภาคม 2564 
 

 
- 
- 

2 ขั้นดำเนินการ 

- ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร 

- สำรวจ/จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  

- จัดกิจกรรมตามโครงการ  

พฤษภาคม 
2564- กุมภาพันธ์ 

2565   

 
- 
- 
- 

3 ขั้นประเมินติดตาม 

- ประเมินผล 

- สรุปผล รายงานผล 

กันยายน 2564, 
กุมภาพันธ์ 

2565 

 
- 
- 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
      -  

กันยายน 2564, 
กุมภาพันธ์ 2565 

- 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
16. สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์ - 

นางระพีพร 
ปอปาน 

1 ขั้นเตรียมการ 
- ประชุม วางแผน 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 
พ.ค. 2563 

 
- 
- 

2 ขั้นดำเนินการ 
-  ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร 
- สำรวจ/จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
- จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

 
พ.ค. 2563 - 
ก.พ. 2564 

 
- 
- 
- 

3 ขั้นประเมินติดตาม  
- ประเมินผล 
- สรุปผล รายงานผล 

ก.ย. 2563 - 
ก.พ. 2564 

 
- 
- 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
 

ก.ย. 2563 - 
ก.พ. 2564 

- 

17. Super Kids  

นางสาวจรุภรณ์ 
หวันเหม 

1 ขั้นเตรียมการ 
- ประชุม วางแผน 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 
พ.ค. 2563 

 
- 
- 

2 ขั้นดำเนินการ 
-  ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร 
- สำรวจ/จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
- จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

 
พ.ค. 2563 - 
ก.พ. 2564 

 
- 
- 
- 

3 ขั้นประเมินติดตาม  
- ประเมินผล 
- สรุปผล รายงานผล 

ก.ย. 2563 - 
ก.พ. 2564 

 
- 
- 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข  ก.ย. 2563 - 
ก.พ. 2564 

- 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
18. การจัดซื้อวัสดุกองกลาง - 

นางจุลีพร   
บุราสิทธิ์ 

1 ขั้นเตรียมการ 
- ประชุม วางแผน 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 
พฤษภาคม 64 

 

2 ขั้นดำเนินการ 
-  สำรวจวสัดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการจัดกิจกรรมฯ 
- สำรวจราคา 
- จัดซื้อ/จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 

พฤษภาคม 
 64 

 

3 ขั้นประเมินติดตาม  
- ประเมินผล 
- สรุปผล รายงานผล 

กันยายน 64, 
กุมภาพันธ์ 65 

 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- 

กันยายน 64, 
กุมภาพันธ์ 65 

 

 
5. งบประมาณที่ใช้  3,100  บาท   
 5.1 การประกอบอาหารเพ่ือจำหน่าย (0 บาท)   
 5.2  เศรษฐีน้อย  (0 บาท) 
 5.3  ของเล่นอิเล็กทรอนิกส์  (3,100 บาท)  (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
   

ที ่ รายการ / กิจกรรม / การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 

1 ตะกั่วบัดกรี 1 ม้วน 200 - - 200 
2 แผ่นปริ้น  4  แผ่น  400 - - 400 
3 กรดกัดปริ้น  4  ขวด  400 - - 400 
4 ปากกาเขียนลายปริ้น  100 - - 100 
5 ชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  2,000 - - 2,000  

รวม 3,100 
  

3,100 
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5.4 สนุกกับภาษาไทย  (0 บาท)   
5.5 สังคม 360 องศา  (0 บาท) 
5.6 กิจกรรมสร้างสรรค์ปันน้ำใจ (0 บาท) 
5.7 เอ-แม็ท  (0 บาท)   
5.8 อนุรักษ์มรดกไทย  (0 บาท)  
5.9  Pixel Art ศิลปะบำบัดใจ (0 บาท)  ) 
5.10 วาดภาพระบายสี  (0 บาท) 
5.11 นาฏลีลาพาเพลิน  (0 บาท)   
5.12 ผักสวนครัวสวยด้วยมือเรา  (0 บาท) 
5.13 Herb for Health (0 บาท) 
5.14 เกมส์สังคมศึกษา  (0 บาท)   
5.15 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (0 บาท)   
5.16 สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์  (- บาท) 
5.17 Super Kids (0 บาท) 
5.19  การจัดซื้อวัสดุกองกลาง (0 บาท) 
 

6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเสร็จ วิธีการวัด/

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ตาม
ความสนใจและความถนัด 

ตรวจนับ แบบบันทึกการทำ
กิจกรรม 

2.  ผู้เรียน มีความรู้และทักษะความสามารถในการปฏิบัติ
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ที่ตนเข้าร่วม             

ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน 

3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ที่ตนเข้าร่วม 

ประเมินความ 
พึงพอใจ 

แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการทำงานในอนาคต 
7.2 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และจิตดี 

 
 
 
 



ส่วนที่ 4 หน้าที่ 195  
 

 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2563  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
     (ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอโครงการ 
              (นางจุลีพร  บุราสิทธิ์) 
                 คร ูชำนาญการ 
 

 (ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
       (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวฒุิ) 

          รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
 

(ลงชื่อ....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 หน้าที่ 196  
 

 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2563  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

ชื่อโครงการ พัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 
สนองพันธกิจโรงเรียน ข้อที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทีจ่ำเป็นตาม 

หลักสูตรสถานศึกษาและมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21                                  
ข้อที่ 2  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

  รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ข้อที่ 3 ผู้เรียนสามารถนความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใชีวิตประจำวัน 
  ได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 

 สนองนโยบายโรงเรียน ข้อที่ 10  สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์. 
 และมีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 

ข้อที่ 13 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน   
                                    สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต 
สนองมาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฎิบัติจริงและสามารถนำไปใช้ประยุกต์ใน 
  ชีวิตได้ 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มบริหารวิชาการ 
เลขานุการโครงการ       นางวนิดา  ยุเหล็ก 
ระยะเวลาดำเนินการ       พฤษภาคม  2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 
           ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ  มาตรฐานด้านมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปรากฏว่าผู้เรียนมีทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ อยู่ในระดับพอใช้  ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  
เพ่ือจะได้พัฒนาผู้เรียนต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อให้นักเรียน สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด

ของตนเอง   
2.2  เพื่อให้นักเรียนนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง   
2.3  เพื่อให้นักเรียนกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ   
2.4  เพื่อให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  
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3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1  นักเรียน จำนวน 405 คน  เข้าร่วมกิจกรรม 
  3.1.2  นักเรียน จำนวน 405 คน  สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง และดู และสื่อสารโดยการ 
พูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง   
  3.1.3  นักเรียน จำนวน 405 คน  นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง   
  3.1.4  นักเรียน จำนวน 405 คน  กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา 
โดยมีเหตุผลประกอบ   
  3.1.5  นักเรียน จำนวน 405 คน  มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  

3.2  เชิงคุณภาพ 
                     3.2.1  นักเรียนร้อยละ 80  เข้าร่วมกิจกรรม 
  3.2.2  นักเรียน ร้อยละ 80 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูด 
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง   
  3.2.3  นักเรียน ร้อยละ 80 นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  
  3.2.4  นักเรียน ร้อยละ 80 กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา 
โดยมีเหตุผลประกอบ   
  3.2.5  นักเรียน ร้อยละ 80  มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
 
4.   กิจกรรมการดำเนินงาน 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระและแต่งตั้งคณะทำงาน 
- บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม 
- จัดเตรียมเอกสาร 
- ประชุมชี้แจงนักเรียน 

 
 
 

พฤษภาคม 2564 
 

 
 
 

ครูวนิดา  ยุเหล็ก 

2. ขั้นดำเนินการ 
- จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ”ทักษะกระบวนการคิด” 
- ประเมินผลงานนักเรียน 

 
พฤษภาคม 2564 

 

 
คณะกรรมการ 

ตามคำสั่งแต่งตั้ง 
3. ขั้นประเมินติดตาม 

- สรุปผลการประเมินรวมทุกทักษะกระบวนการคิด 
- สรุปรายงานผล 

 
27  มิถุนายน 2564 

 

 
ครูวนิดา  ยุเหล็ก 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 

- ติดตามนักเรียนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
29  มิถุนายน 2564 

 
ครูวนิดา  ยุเหล็ก 

 
5.  งบประมาณที่ใช้    -   บาท    
6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเสร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. นักเรียน จำนวน 405 คน  เข้าร่วมกิจกรรม ตรวจสอบ แบบบันทึก 

การเข้าร่วมกิจกรรม 
2. นักเรียน จำนวน 405 คน  สรุปความคิดจากเรื่องที่

อ่าน  ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียน                  
ตามความคิดของตนเอง   

สังเกต 
ตรวจสอบ 

แบบสังเกต 
ชิ้นงาน 

3. นักเรียน จำนวน 405 คน  นำเสนอวิธีคิด  
วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง   

สังเกต 
ตรวจสอบ 

แบบสังเกต 
ชิ้นงาน 

4. นักเรียน จำนวน 405  คน  กำหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา โดยมี
เหตุผลประกอบ   

สังเกต 
ตรวจสอบ 

แบบสังเกต 
ชิ้นงาน 

5. นักเรียน จำนวน 405 คน  มีความคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  

สังเกต 
ตรวจสอบ 

แบบสังเกต 
ชิ้นงาน 

 
7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
         7.1  ผู้เรียนร้อยละ 80  เข้าร่วมกิจกรรม 
         7.2  ผู้เรียน ร้อยละ 80 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม 
ความคิดของตนเอง   
         7.3  ผู้เรียน ร้อยละ 80 นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง   
         7.4  ผู้เรียน ร้อยละ 80 กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา โดยมีเหตุผลประกอบ   
         7.5  ผู้เรียน ร้อยละ 80  มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  
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8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
     (ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอโครงการ 
               (นางวนิดา  ยุเหล็ก) 
               คร ูชำนาญการพิเศษ 
 

 (ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
       (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวฒุิ) 

          รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
 

(ลงชื่อ....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ                  ค่ายวิชาการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
สนองพันธกิจโรงเรียน    ข้อที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตาม 
    หลักสูตรสถานศึกษา และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
    ข้อที่ 2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง       
    รักการเรียนรู้ มีทักษะอาชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    ข้อที่ 3 พัฒนาส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    อย่างหลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า 
    ข้อที่ 5 เสริมสร้างผู้เรียนให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองใน 
                                          ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปลูกฝังคุณธรรม   
                                          จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน   ข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ข้อที่ 2 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และ  
                                          พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ข้อที่ 3 ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน  
ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 

    ข้อที่ 5 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
    ข้อที่ 6 สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพ  
                                          ผู้เรียนอย่างคุ้มค่า 
    ข้อที่ 9 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
                                          ด้วย “ศาสตร์พระราชา”   
สนองนโยบายโรงเรียน    ข้อที ่2 สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา การจัดกิจกรรม และการจัดการเรียนการ 
                                          สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    ข้อที ่7 สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
     โดยการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ 
     สุจริต มีความกตัญญูกตเวที  มีความเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี และไม่เห็นแก่ตัว  
     มีความประหยัด และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ส่วนรวม 
    ข้อที่ 11 สนับสนุนและส่งเสริมใหผู้้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
    ข้อที่ 12 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
     รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป 
    ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
    3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
    3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
    3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
     การจัดการเรียนรู้  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง                
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มสาระ 
เลขานุการโครงการ  นางสาวเกษร  เชาวลิต และนางปาณิสรา สุดมี 
ระยะเวลาดำเนินการ      มิถุนายน  2564 - กุมภาพันธ์  2565 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการจัดการเรียนการสอนโดย

เน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญ จัดกิจกรรมและพัฒนาส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
กลยุทธ์ที่ 3  และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อ 3.1 จัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ (ตัวบ่งชี้ที่ 1 -4) ข้อ 3.3 มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก (ตัวบ่งชี้ที่ 1-4) ข้อ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ 1-2)      ข้อ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-2) โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์จึงได้ดำเนินการจัดโครงการนี้ขึ้น   
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ร่วมกัน  
     2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนไดม้ีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  
 2.3 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ   
 2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักวางแผนการทำงาน และดำเนินการจนสำเร็จ  

      2.5 เพ่ือให้ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตน  
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1. ผู้เรียน จำนวน 405 คน เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน  
      3.1.2. ผู้เรียน จำนวน 405 คน ได้มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  
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 3.1.3. ผู้เรียน จำนวน 405 คน มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
 3.1.4. ผู้เรียน จำนวน 405 คน เรียนรู้จักวางแผนการทำงาน และดำเนินการจนสำเร็จ  
      3.1.5. ผู้เรียน จำนวน 405 คน ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1. ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน ร้อยละ 80  
 3.2.2. ผู้เรียนได้มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ร้อยละ 80  
 3.2.3. ผู้เรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ 75   
 3.2.4. ผู้เรียนรู้จักวางแผนการทำงาน และดำเนินการจนสำเร็จ ร้อยละ 80  
 3.2.5. ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมัน่พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนร้อยละ 80  

 
4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ  (P) 

- เขียนโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ประชุม วางแผนการจัดกิจกรรม/รูปแบบการ
จัดกิจกรรมค่าย  
- ประชาสัมพันธ์โครงการให้นักเรียนทราบ 

 
มีนาคม 2564 

 
 

พ.ค.-ส.ค.64 

 
- 

กลุ่มบริหารวิชาการ/
กลุ่มสาระ 

2. ขั้นดำเนินการ  (D) 
- ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 

 
กันยายน 64 

 
-     

กลุ่มบริหารวิชาการ/
กลุ่มสาระ 

1. ค่ายภาษาไทย 
รูปแบบกิจกรรม 
นำนักเรียน จำนวน 45 คน ครู 3 คน  
ออกค่ายภาษาไทย ระยะเวลา 1 วัน  
งบประมาณ 

  1. ค่าจ้างเหมารถ 3 คัน X 1,300 บาท 
  2. ค่าจัดทำเอกสาร/ไวนิล 
  3. ค่าวิทยากร/ของที่ระลึก 
  4. อาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 50 บาท 48 คน 

กันยายน 
2564 

10,000 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

2. ค่ายคณิตศาสตร์ 
รูปแบบกจิกรรม 
นำนักเรียน จำนวน 40 คน ครู 3 คน  

กันยายน 
2564 

10,000 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
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ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 ออกค่ายคณิตศาสตร์ ระยะเวลา 1 วัน  

1. ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ครูเชาว์  
รักษาพล อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ 
2. นั่งรถชมเมือง เล่าเรื่องลิกอร์ อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช 
งบประมาณ 
 1. ค่าจ้างเหมารถ 3 คัน X 1,300 บาท 
 2. ค่าจัดทำเอกสาร/ไวนิล 

  3. ค่าวิทยากร/ของที่ระลึก 
 4. อาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 50 บาท 43 คน 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
 

3. ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
รูปแบบกิจกรรม 
นำนักเรียนแผนวิทย์-คณิต จำนวน 45 คน ครู 
4 คน ออกค่ายปลูกจิตวิทยาศาสตร์ ระยะเวลา 
1 วัน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เขาขุนพนม อ.พรหม
คีรี  จ.นครศรีฯ  
งบประมาณ 
 1. ค่าจ้างเหมารถ 3 คัน X 1,300 บาท 
 2. ค่าจัดทำเอกสาร/ไวนิล 

  3. ค่าวิทยากร/ของที่ระลึก 
 4. อาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 50 บาท 49 คน 

กันยายน 
2564 

10,000 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 4. ค่ายสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
รูปแบบกิจกรรม 
นำนักเรียน จำนวน 45 คน ครู 3 คน ออกค่าย
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระยะเวลา  
1 วัน ณ ธุดงค์สถานธรรม อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
งบประมาณ 
  1. ค่าจ้างเหมารถ 3 คัน X 1,500 บาท 
  2 ค่าวิทยากร/ของที่ระลึก 
  3. ค่าจัดทำเอกสาร/ไวนิล 
  4. ค่าอาหารกลางวัน  48 คน 1 มื้อๆละ 50 บาท 

 
 

ตุลาคม 
2564 

 
 

มีนาคม 
2565 

 
 

10,000 
 
 
 
 

 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 
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ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 5. ค่ายสุขศึกษาแบ่งปันสุข รวมพลคนรักกีฬา 

รูปแบบกิจกรรม 
นำนักเรียนเข้า จำนวน 45 คน เข้าร่วมกิจกรรม
สุขภาพในชุมชน หรือชุมชนใกล้เคียงท่ีจัดขึ้น
เพ่ือการกุศล 
งบประมาณ 
1.ค่าจ้างเหมารถ 3 คัน X 1,300 บาท 
2.ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 45 คน 

กันยายน 
2564 

10,000 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาพลศึกษา 

 6. ค่ายศิลปะ “ART  CLUB” 
รูปแบบกิจกรรม 
นำนักเรียน จำนวน 50 คน ครู 3 คน ออกค่าย 
“ART CLUB” ระยะ เวลา 1 วัน  
  1. พิพิธภัณฑสถานศึกษาแห่งชาติ อ.เมือง    
จ.นครศรีธรรมราช 
  2. ศึกษาการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ 
และมารยาทในการรับประทานอาหาร  
ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
  3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนเกษตรทฤษฎีใหม่  
ครูเชาว์ รักษาพล อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ 
งบประมาณ 
1. ค่าจ้างเหมารถ 3 คัน X 1,300 บาท 
2. ค่าของที่ระลึก 
3. ค่าจดัทำเอกสาร/ไวนิล 
4. ค่าอาหารกลางวัน 53 คน 1 มื้อๆละ 50 บาท 

กันยายน 
2564 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

 7. ค่ายการงานอาชีพ 
รูปแบบกิจกรรม 
นำนักเรียน จำนวน 40 คน ครู 4 คน ออกค่าย
การงานอาชีพ ระยะเวลา 1 วัน 
1. ศึกษาการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ 
และมารยาทในการรับประทานอาหาร  
ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

กันยายน 
2564 

10,000 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 
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ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 2. ศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนเกษตรทฤษฎีใหม่  

ครูเชาว์ รักษาพล อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ 
งบประมาณ 
1. ค่าจ้างเหมารถ 3 คัน X 1,300 บาท 
2. ค่าของที่ระลึก 
3. ค่าจัดทำเอกสาร/ไวนิล 
4. ค่าอาหารกลางวัน 44 คน 1 มื้อๆละ 50 บาท 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 

 8. ค่ายภาษาอังกฤษ “ENGLISH CAMP” 
รูปแบบกิจกรรม 
นำนักเรียน จำนวน 50 คน ออกค่าย
“ENGLISH CAMP” ระยะเวลา 1 วัน  
1. พิพิธภัณฑสถานศึกษาแห่งชาติ อ.เมือง    
จ.นครศรีธรรมราช 
2. นั่งรถชมเมือง เล่าเรื่องลิกอร์ จ.นครศรฯี 
3. ศึกษาการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ 
และมารยาทในการรับประทานอาหาร  
ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรฯี 
งบประมาณ 
1. ค่าจ้างเหมารถ 3 คัน X 1,300 บาท 
2. ค่าของที่ระลึก 
3. ค่าจัดทำเอกสาร/ไวนิล 
4. ค่าอาหารกลางวัน 44 คน 1 มื้อๆละ 50 บาท 

กันยายน 
2564 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 

3. ขั้นประเมินติดตาม  (C) 
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- สรุปผล/รายงานผล 

 
ตุลาคม 2564 

  
กลุ่มบริหารวิชาการ/ 
กลุม่สาระ 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข  (A) 
1. การประมาณการการใช้งบประมาณ 
2. การจัดสรรงบประมาณ 
3. นำผลการประเมิน/การสรุปผลมาปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องและวางแผนพัฒนาในปีต่อไป 

ตุลาคม 2564  กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
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5. งบประมาณที่ใช้  -  บาท (บูรณาการกับกิจกรรมเรียนฟรี 15 ปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 10,000 บาท) 

ที ่ รายการ/กิจกรรม งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 ค่ายวิชาการ 0 - - - 

 1. ค่ายภาษาไทย 10,000 - 10,000 - 
 2. ค่ายคณิตศาสตร์ 10,000 - 10,000 - 
 3. ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 10,000 - 10,000 - 
 4. ค่ายสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 10,000 - 10,000 - 
 5. ค่ายสุขศึกษาพลศึกษา 10,000 - 10,000 - 
 6. ค่ายศิลปะ 10,000 - 10,000 - 
 7. ค่ายการงานอาชีพ 10,000 - 10,000 - 
 8. ค่ายภาษาอังกฤษ 10,000 - 10,000 - 
 รวม 80,000 - 80,000 - 

 
6. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเสร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม แสดงความสามารถ

ทางวิชาการและมีความคิดสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ ร้อยละ 80 

สังเกต/ตรวจผลงาน 1. แบบสังเกต 
2. ใบงาน 
3. แบบบันทึกการร่วม
กิจกรรม 2 จำนวนนักเรียนที่ ได้ เข้าร่วมกิจกรรม แสดง

ความสามารถตามศักยภาพ ตามความถนัด 
3 ผู้เรียนรู้จักวางแผนการทำงาน และดำเนินการจน

สำเร็จ ร้อยละ 80  
4 ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน

และภูมิใจในผลงานของตนร้อยละ 80 
5 ผู้เรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ร้อยละ 75 
ตรวจนับ แบบบันทึกผลการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 หน้าที่ 207  
 

 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2563  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

    7.1 ผู้เรียนได้แสดงความสามารถทางวิชาการและมีความคิดสร้างสรรค์ 
          7.2 ผู้เรียนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพ และความความถนัดของตนเอง  
 7.3 ผู้เรียนรู้จักวางแผนการทำงาน และดำเนินการจนสำเร็จ ร้อยละ 80 
       7.4 ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้จักวางแผนการทำงาน 
 ทำงานอย่างมีความสุข 

 7.5 ผู้เรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
     (ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นางสาวเกษร  เชาวลิต) 
               คร ูชำนาญการพิเศษ 
 

 (ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
       (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวฒุิ) 

          รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
 

(ลงชื่อ....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 

       ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ กิจกรรมลูกเสือไทย นักศึกษาวิชาทหาร   
สนองพันธกิจโรงเรียน ข้อที ่1 จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่

จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ข้อที ่2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที ่1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา  
ข้อที ่3 ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและมีความสุขสนองนโยบายโรงเรียน 

สนองนโยบายโรงเรียน ข้อที ่2 สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา การจัดกิจกรรมและการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เลขานุการโครงการ นางยุพเยาว์ ชูช่วย  
ระยะเวลาดำเนินการ มิถุนายน  2564-มกราคม 2565 

  
1. หลักการและเหตุผล 

เพ่ือสนองเป้าประสงค์ของโรงเรียนข้อที่1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษาข้อที่ 
3 ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยกระบวนการปฏิบัติจริงด้วยวิธีการที่ หลากหลายสรุปองค์ความรู้นำไปใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได ้

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2.2 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2.3 ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม     

และมีความสุข 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์จำนวน 405 คนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและวันสำคัญ
ทางลูกเสือ 
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3.1.2 นักศึกษาวิชาทหารและผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมการ
ฝึกอบรมภาคทฤษฏีและภาคสนาม 

3.1.3 บุคลากรโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จำนวน 32 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
3.1.4 วิทยากรภายนอกจำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรม 

3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ผู้เรียนสามารถวางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ 
3.2.2 ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุขมุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
3.2.3 ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3.2.4 ผู้เรียนสามารถนำเอาหลักปฏิบัติของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 
4. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1 กิจกรรมวันสำคัญของกิจการลูกเสือ ก.ค.64-ม.ค.65 3,000บาท นางยุพเยาว์ ชูช่วย 
2 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ- 

เนตรนารี 
ม.ค.65 35,000บาท  

3 กิจกรรมนักเรียนฝึกวิชาทหาร พ.ค.64-มี.ค.65 12,000 บาท นางยุพเยาว์ ชูช่วย 
 

 
5. งบประมาณที่ใช้   50,000     บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมวันสำคัญของกิจการลูกเสือ 3,000 - 1,000 2,000 
2 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี 35,000 5,000 30,000 - 
3 กิจกรรมนักเรียนฝึกวิชาทหาร 12,000 - 12,000 - 

รวมทั้งสิ้น 50,000 
 
6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

จำนวน 405 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
แบบบันทึกรายชื่อการ

เข้าร่วมกิจกรรม 
แบบบันทึกรายชื่อการ

เข้าร่วมกิจกรรม 
2. บุคลากรโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์จำนวน 32 คน

เข้าร่วมกิจกรรม 
แบบบันทึกการเข้าร่วม

กิจกรรม 
แบบบันทึกการเข้าร่วม

กิจกรรม 



ส่วนที่ 4 หน้าที่ 210  
 

 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2563  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
3 วิทยากรภายนอกจำนวน20คนเข้าร่วมกิจกรรม แบบลงชื่อ แบบลงชื่อ 
4 ผู้เรียนสามารถวางแผนในการทำงานและดำเนิน

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมตามหลักสูตรได้
(นักเรียน 405 คน) 

แบบประเมินกจิกรรม แบบบันทึกรายชื่อ 

5 ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุขมุ่งม่ันพัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

แบบประเมินกิจกรรม แบบบันทึกทักษะปฏิบัติ 

6 ผู้เรียนผ่านการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมการ
เข้าค่ายพักแรม 

แบบประเมินการทำ
กิจกรรม 

แบบบันทึกทักษะปฏิบัติ 

 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
              7.1 ผู้เรียนวางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ 
              7.2 ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุขมุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
              7.3 ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

     (ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอโครงการ 
              (นางยุพเยาว์ ชูช่วย) 
                 คร ูชำนาญการ 
 

 (ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
       (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวฒุิ) 

          รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
 

(ลงชื่อ....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 

       ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 
สนองพันธกิจโรงเรียน ข้อที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตาม

หลักสูตรสถานศึกษา และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
 ข้อที่ 2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเอง รักการเรียนรู้ มีทักษะอาชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสนอง
เป้าประสงค์โรงเรียน  

 ข้อที่ 3 พัฒนาส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างหลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่าง
คุ้มคา่ 

สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที ่5 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
สนองนโยบายโรงเรียน ข้อที่ 2 สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา  การจัดกิจกรรม และการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ข้อที่ 12 สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
เลขานุการโครงการ นางกรกนก  บุญเนือง 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 
  
1. หลักการและเหตุผล 

ในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีการจัดการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า จึงจำเป็นต้องฝึกให้
นักเรียนมีประสบการณ์ตรง ครูมีบทบาทให้น้อยที่สุด ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงบทบาทมากที่สุด นักเรียนจะเกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามมาตรฐานผู้เรียน มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพ่ือจะได้พัฒนาผู้เรียนในด้านนี้ต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการประเภทต่างๆ จากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 

2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ จากการไปแข่งขันทักษะต่างๆ ภายนอกสถานศึกษา 
2.3 เพ่ือให้นักเรยีนได้ร่วมเข้ารับการอบรมเสริมความรู้จากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
2.4 เพ่ือให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับองค์กรอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง   

 

3. เป้าหมาย 
3.2 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการประเภทต่างๆจากหน่วยงานภายนอกสถานศกึษา 
3.1.2 นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ จากการไปแข่งขันทักษะต่างๆ ภายนอกสถานศึกษา 
3.1.3 นักเรียนร้อยละ 80 ได้เข้ารับการอบรมเสริมความรู้จากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
3.1.4 นักเรียนร้อยละ 80 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับองค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง   

3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการประเภทต่างๆจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
3.2.2 นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ จากการไปแข่งขันทักษะต่างๆ ภายนอกสถานศึกษา 
3.2.3 นักเรียนได้ร่วมเข้ารับการอบรมเสริมความรู้จากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
3.2.4 นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับองค์กรอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง   

 

4.  วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ   

  - ขออนุมัติโครงการ 
  - ประชุมผู้เกี่ยวข้อง วางแผนการจัด
กิจกรรม 

พฤษภาคม 2564 - ครูกรกนก  บุญเนือง 

2 ขั้นดำเนินการ                                                            
   - รับเอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม
จากหน่วยงานต่าง ๆ         
   - ประชุมคณะครูผู้เกี่ยวข้อง 
   - คัดเลือกตัวแทนนักเรียนร่วมกิจกรรม 
   - บันทึกขออนุญาตไปราชการ 
   -  ขออนุญาตผู้ปกครอง 
   -  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
  

มิถุนายน 2564 
ถึง 

กุมภาพันธ์ 2565 

- ครูกรกนก  บุญเนือง 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3 
 
 
 
 

 

ขั้นประเมินผล  สรุปและรายงาน                                                                                    
  - รายงานผลการเดินทางไปราชการ 
  - สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  - เก็บข้อมูลวิเคราะห์ เพ่ือระกอบการ
วางแผนครั้งต่อไป  

มิถุนายน 2564 
ถึง 

กุมภาพันธ์ 2565 

- ครูกรกนก  บุญเนือง 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข  
ชี้แจงรายละเอียด/ประมาณการการใช้
งบประมาณท่ีจำเป็นอย่างชัดเจนเพื่อ
ความเพียงพอของงบประมาณ ในการ
ดำเนินงาน    

มิถุนายน  2564 - ครูกรกนก  บุญเนือง 

 

5. งบประมาณที่ใช้    17,200  บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพตามความเหมาะสม 
1 ค่าเดินทางไปราชการ 5,000 - - - 

2 อุปกรณ์ในการฝึกซ้อม 5,000 - -  
2. กิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย  ทำนองสรภัญญะประจำปี 2564 ระดับจังหวัด  
(วัฒนธรรมจังหวัด) 
1 ค่าเหมารถ รับ-ส่งนักเรียน  2 คัน 3,600 - - - 
3. กิจกรรมมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนด้านพุทธศาสนา (มจร) 
1 ค่าเหมารถ รับ-ส่งนักเรียน  2คัน 3,600 -  - 

รวมทั้งสิ้น 17,200 - - - 
 

6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมอืที่ใช้วัด 
1. จำนวนนักเรียนที่ได้เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ

ประเภทต่างๆจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
สังเกต/ตรวจสอบ แบบสังเกต 

แบบตรวจสอบ 
2. จำนวนนักเรียนได้เข้ารับการอบรมเสริมความรู้

จากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
สังเกต/ 

ประเมินความพึงพอใจ 
แบบสังเกต 

ประเมินความพึงพอใจ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการด้วยความภาคภูมิใจ 
7.2 นักเรียนได้รับความรู้จากการอบรมนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
7.3 นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับองค์กรอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง   

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
     (ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอโครงการ 
             (นางกรกนก  บุญเนือง) 
                 คร ูชำนาญการ 
 

 (ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
       (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวฒุิ) 

          รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
 

(ลงชื่อ....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 

       ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ           ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สนองพันธกิจโรงเรียน           ข้อที่ 1  จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลัก 

         สูตรสถานศึกษา 
         ข้อที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง   
         หลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า 
         ข้อที่ 5 เสริมสร้างผู้เรียนให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบ     
         ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม   
         และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 
         ข้อที่ 6 ส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ   
         เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ข้อที่ 7 พัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการเรียนการสอน 
  ได้มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน 

สนองเป้าประสงค์โรงเรียน      ข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                                       ข้อที่ 3 ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในวิตประจำวัน 
  ได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 

        ข้อที่ 4 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคมได้เต็มศักยภาพของตนเอง 
ข้อที ่5 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
ข้อที่ 9 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วย     
“ศาสตร์พระราชา” 
ข้อที่ 10 ผู้เรียนมีความตระหนัก เห็นคุณค่า สืบสานประเพณี วัฒนธรรม อนุรักษ์   
ความเป็นไทย และสิ่งแวดล้อม 
ข้อที่ 11 ผู้เรียนสามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง 
เหมาะสม 
ข้อที่ 12 สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน 

สนองนโยบายโรงเรียน ข้อที่ 2  สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา การจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนที่เน้น  
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ข้อที่ 4  สนับสนุนส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
ข้อที่ 5  สนับสนุนส่งเสริม และเร่งรัดพัฒนาให้ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่   
รับผิดชอบและมีคุณลักษณะที่เหมาะสม 

 ข้อที ่7  สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรร และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดย   
การฝึกอบรมและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์สุจริต    
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มีความกตัญญูกตเวที  มีความเมตตากรุณา โอบอ้อมอารีและไม่เห็นแก่ตัว  มีความ ประหยัด  
และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
ข้อที่ 8  สนับสนุน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมอุีปนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
ข้อที่ 11 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
ข้อที่ 13 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสนอง 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

     1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย 
 และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
     3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
     4)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 3) การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด 
 การศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     1) การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
      2) การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
     3) การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ 
      มีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เลขานุการโครงการ   นางสาวพรนวีย์  หวานจิตต์ 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564  -  มีนาคม  2565 
 

1. หลักการและเหตุผล     
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติให้

เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองโลก ยึดมั่น
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ การพัฒนาที่สำคัญคือ การพัฒนาที่สมดุลอย่างเป็น
องค์รวม ทุกด้ าน เพ่ือความเป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์  ด้ วยเหตุผลดั งกล่าว กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนจึงเป็น  
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ส่วนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้นำองค์ความรู้ ทักษะ 
จากการเรียนรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาตนเองเพ่ือเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มี
วินัย และมีจิตสำนึกสาธารณะที่ดีงาม เป็นคนมีปัญญา ในการใช้ทักษะชีวิต การคิด การสื่อสาร การแกป้ัญหา และ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ภายใต้ความพอเพียงโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ สามารถอยู่ร่วมกันกับ
ผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์   ด้วยการกำหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่เน้นการพัฒนาตนเองของนักเรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทางฝ่ายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงเห็นความสำคัญของการส่งเสริมงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ที่ควรมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานและหลักสูตรของโรงเรียนที่ได้กำหนดไว้ 

 

2. วัตถุประสงค์   
2.1  ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาตนเองด้วยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2.2 ผู้เรียนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรที่กำหนดไว้ 

 
3. เป้าหมาย   

3.1 เชิงปริมาณ   
ผู้เรียน จำนวน 405  คน  ครูผู้สอน จำนวน 31 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ   
ผู้เรียนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรที่กำหนดไว้ 

 

4.  วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน 
 

ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. 
 
 
 
 
 
 

ขั้นเตรียมงาน  
คณะครูในกลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิเคราะห์ผล
การดำเนินงานและสรุปงานในส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โดยมีการวางแผนการดำเนินงานและทิศทางที่เหมาะสม
ของการพัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน  
กำหนดแนวทางดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 
2 พ.ค.64 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 

 
งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
 
 
 

 
2 การดําเนินงานและปฏิบัติตามแผน  

1. จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมตามโครงการ 
2.  ประชุมวางแผนการทำโครงการ 
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สําหรับดาํเนินกิจกรรมโครงการ 
4. จัดทําหนังสือคําสั่งราชการ เพื่อมอบหมายหน้าที่ใน

 
พ.ค.64-ก.พ.65 
 
 
 

 
 
- 
 
 

 
 
งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
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ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การจัดกิจกรรมในโครงการ  
5. ดําเนินกิจกรรม 

- ปฐมนิเทศรับน้องใหม่ 
- สัปดาห์วันวิสาขบูชา 
- วันงดสูบบุหรี่โลก 
- ครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน 
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ             
- วันไหว้ครู                        
- วันปลอดถุงพลาสติกสากล 
- หล่อเทียน-แห่เทียนเข้าพรรษา 
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพ
ยวรางกูร 

- วันแม่แห่งชาติ  
- สืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ 
- สืบสานประเพณีลอยกระทง  อนุรักษ์สายน้ำ 
- วันขึ้นปีใหม่ และทำบุญให้ทานไฟ  
- เลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน 
- วันปิดกิจกรรม 
- วันปัจฉิมนิเทศ 
- สัมมนาคณะกรรมการนักเรียน 
- กิจกรรมส่งเสริมงานสภานักเรียน 
- กิจกรรมอ่ืนๆ ตามวาระ 

 
   

12 พ.ค.64 
24-28 พ.ค.64 

31 พ.ค.64 
1 มิ.ย.64 
2 มิ.ย.64 

17 มิ.ย. 64 
3 ก.ค. 64 

19-23 ก.ค.64 
27 ก.ค.64 

 
 

11 ส.ค.64 
ต.ค.64 

18พ.ย.64 
30ธ.ค.64 
ม.ค.65 
ก.พ.65 
มี.ค.65 

พ.ค.65-มี.ค.65 
พ.ค.65-มี.ค.65 
พ.ค.64-มี.ค.65 

 
 

8,000 
3,000 
1,200 
5,000 
1,400 
2,600 

 
3,000 
1,400 

 
 

2,000 
1,000 
2,000 
5,000 

- 
3,000 
4,500 
38,000 
6,000 
2,000 

 
 
 
 
งานกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 
 
 

 
 
 

งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

 

3 การติดตาม / ตรวจสอบ  
  3.1 แบบประเมินความสําเร็จของกิจกรรมโครงการ  
  3.2 นิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม 
โครงการอย่างต่อเนื่อง 

 
พ.ค.64-มี.ค.65 

พ.ค.64-มี.ค.65 

  

4 ขั้นประเมินผล  สรุปและรายงาน                                                                                     
1. สร้างเครื่องมือในการประเมินกิจกรรมโครงการ  
2. ดําเนินการประเมินกิจกรรมโครงการโดยใช้ เครื่องมือ
ที่สร้างขึน้  

 
พ.ค.64-ก.พ.65 
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ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3. วิเคราะห์และรายงานผลการประเมินและผลการ 
ปฏิบัติกิจกรรมโครงการ 

 

5. งบประมาณที่ใช้  จำนวน 89,100  บาท   

ที ่ รายการ / กิจกรรม / การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. กิจกรรมปฐมนิเทศรับน้องใหม่ 8,000 - 6,000 2,000 
2. สัปดาห์วันวิสาขบูชา 3,000 - 1,800 1,200 
3. วันงดสูบบุหรี่โลก 1,200 - 500 700 
4. ครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน 5,000 - 3,000 2,000 
5. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ             1,400 - - 1,400 
6. วันไหว้ครู 2,600 - 1,600 1,000 
7. วันปลอดถุงพลาสติกสากล - - - - 
9. หล่อเทียนแห่เทียนเข้าพรรษา 3,000 - 1,000 2,000 
10. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร 
1,400 - - 1,400 

11. วันแม่แห่งชาติ 2,000 - 600 1,400 
12. สืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ 1,000 - - 1,000 
13. สืบสานประเพณีลอยกระทง  อนุรักษ์สายน้ำ 2,000 - 500 1,500 
14. วันขึ้นปีใหม่ 5,000 - 3,000 2,000 
15. เลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน - - - - 
16. วันปิดกิจกรรม 3,000 - - 3,000 
17. ปัจฉิมนิเทศนักเรียน 4,500 - 3,000 1,500 
18. สัมมนาคณะกรรมการนักเรียน 38,000 2,000 34,000 2,000 
19. กิจกรรมส่งเสริมงานสภานักเรียน 6,000 - 2,000 4,000 
20. กิจกรรมอ่ืนๆตามวาระ 2,000 - - 2,000 

 รวมทั้งสิ้น 89,100 2,000 57,000 30,100 
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6. การประเมินผล   
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด / ประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช้วัด 
1 ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาตนเอง

ด้วยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ประเมินจากผลการดำเนิน

กิจกรรมต่างๆ 
แบบประเมินผลการทำงาน 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

2 ผู้เรียนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรที่กำหนดไว้ 

ประเมินจากผลการดำเนิน
กิจกรรมต่างๆ 

แบบประเมินผลการทำงาน 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
7.1  ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาตนเองด้วยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
7.2 ผู้เรียนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรที่กำหนดไว้ 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

 
     (ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอโครงการ 
             (นางสาวพรนวีย์  หวานจิตต์)  
                    คร ู 
 

 (ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
       (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวฒุิ) 

          รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
 

(ลงชื่อ....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 

       ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ       ส่งเสริมกิจกรรมชุมนุม 
สนองพันธกิจโรงเรียน     ข้อที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา   
                                          และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  

ข้อที่ 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้  
  มีทักษะอาชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    ข้อที่ 3 พัฒนาส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย  
    ใช้แหล่งเรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า 
    ข้อที่ 5 เสริมสร้างผู้เรียนให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย   

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะ   
อันพึงประสงค์ ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 

    ข้อที ่6 ส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเสริมสร้าง     
    คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองเป้าประสงค์โรงเรียน  ข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ข้อที่ 2 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ มีทักษะอาชีพ 
  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   ข้อที่ 3 ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใชีวิตประจำวัน  
   ได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 
   ข้อที่ 5 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
   ข้อที่ 9 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วย   
   “ศาสตร์พระราชา” 
   ข้อที่ 10 ผู้เรียนมีความตระหนัก เห็นคุณค่า สืบสานประเพณี วัฒนธรรม อนุรักษ์ความ  
   เป็นไทย และสิ่งแวดล้อม 
   ข้อที่ 12 สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

สนองนโยบายโรงเรียน    ข้อที่ 2  สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา  การจัดกิจกรรม และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน  
                                         เป็นสำคัญ 

   ข้อที่ 4  สนับสนุนส่งเสริมความสัมพันธ์  และความร่วมมือกบัชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
   ข้อที่ 6  พัฒนาให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  และเน้น 
   ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ข้อที่ 7  สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  โดยการ  
   ฝึกอบรมและจัดกจิกรรมให้ผู้เรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีความ  ซื่อสัตย์สุจริต  มี 
   ความกตัญญูกตเวที  มีความเมตตากรุณา   โอบอ้อมอารี  และไม่เห็นแก่ตัว  มีความ  
   ประหยัด  และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ปฏิบัติตนเป็น ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
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       ข้อที่ 8  สนับสนุน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอุปนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
       ข้อที่ 9 สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ  และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี  กีฬา 

   ข้อที่ 12 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียน 
   และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   ข้อที ่13 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถ 
   ทำงานร่วมกบัผู้อื่นไดแ้ละมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
สนองมาตรฐานโรงเรียน    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน   
                                  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
        มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1) การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เลขานุการโครงการ      นางสาวพรนวีย์  หวานจิตต์ 
ระยะเวลาดำเนินการ      พฤษภาคม 2564 –  มกราคม  2565 
 

1. หลักการและเหตุผล     
โครงการส่งเสริมกิจกรรมชุมนุม  เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความถนัด ความสนใจ ตามความต้องการ

ของผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเติมเต็มความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ของผู้เรียนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
เพ่ือการค้นพบความถนัดความสนใจของตนเอง และพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ ตลอดจนการพัฒนาทักษะของ
สังคม และปลูกฝังจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพ่ือสังคม  ทางกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้เห็นถึงความสำคัญของ
การส่งเสริมกิจกรรมชุมชุม ที่สามารถช่วยเติมเต็มศักยภาพของผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  และสนองนโยบายของโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
2. วัตถุประสงค์   

2.1  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความต้องการของตน 
2.2  เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เกิดประสบการณ์ท้ัง    

ทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 
2.3  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
2.4  เพ่ือให้ผู้เรียนทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
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3. เป้าหมาย   
3.1 เชิงปริมาณ   

3.1.1 นักเรียนจำนวน 405 คน  เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและความสนใจ  
3.2 เชิงคุณภาพ   

3.2.1 ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เกิดประสบการณ์ 
ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 
  3.2.2 ผู้เรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
  3.2.3 ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อ่ืนไดต้ามวิถีประชาธิปไตย 

 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน   
ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 
 

 

ขั้นเตรียมงาน  
4.1.1  ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ 

   4.1.2 สำรวจ 
          -   รายวิชาชุมนุมทุกระดับชั้น 
          -   วัสดุ/ครุภัณฑ์ 

 
พ.ค.64 
พ.ค.64 

 

นางสาวพรนวีย์  
หวานจิตต์ 

2 
 

 

การดําเนินงานตามแผน  
      -  ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
      -  การบริหารจัดการ งานกิจกรรมชุมนุม 

 
พ.ค.64-ม.ค.65 

 

นางสาวพรนวีย์  
หวานจิตต์ 

3 
 

 

การติดตาม / ตรวจสอบ  
      -  แบบประเมินความสําเร็จของกิจกรรมชุมนุม 
      -  การจัดแสดงผลงานของชุมนุม 

 
ม.ค.65 

 

นางสาวพรนวีย์  
หวานจิตต์ 

4 
 
 
 
 
 

 

การประเมิน / รายงานผล  
     -  สร้างเครื่องมือในการประเมินกิจกรรม
โครงการตาม เป้าหมาย  
     -   ดําเนินการประเมินกิจกรรมโครงการโดยใช้ 
เครื่องมือที่สร้างขึ้น  
    -  วิเคราะห์และรายงานผลการประเมินและผล
การปฏิบัติกิจกรรมโครงการ 

 
พ.ค.65 

 
ม.ค.65 

 
ก.พ.65 

 

นางสาวพรนวีย์  
หวานจิตต์ 
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5. งบประมาณที่ใช้ จำนวน 10,000  บาท   
 

ที ่ รายการ / กิจกรรม / การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
1 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการ

สอนกิจกรรมชุมนุม  จำนวน 20 ชุมนุม 

10,000 - - 10,000 

 รวม 10,000 - - 10,000 
 

6. การประเมินผล   

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ 
วิธีการวัด / 
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. นักเรียน จำนวน 405 คน  ร่วมกิจกรรมชุมนุม ตรวจนับ บัญชีลงชื่อ 
2. ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ ให้เกิดประสบการณ์ท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ
ตามศักยภาพ 

ประเมินจากผล
การดำเนิน
กิจกรรมชุมนุม 

แบบบันทึก
กิจกรรมชุมนุม 

3. ผู้เรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ประเมินจากผล
การดำเนิน
กิจกรรมชุมนุม 

แบบบันทึก
กิจกรรมชุมนุม 

4. ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามวิถีประชาธิปไตย ประเมินจากผล
การดำเนิน
กิจกรรมชุมนุม 

แบบบันทึก
กิจกรรมชุมนุม 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
  7.1 ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความต้องการของตน 
  7.2 ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เกิดประสบการณ์ทั้งทาง 
วิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 
  7.3 ผู้เรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
  7.4 ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

 
     (ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอโครงการ 
             (นางสาวพรนวีย์  หวานจิตต์)  
                    คร ู 
 

 (ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
       (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวฒุิ) 

          รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
 

(ลงชื่อ....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 

       ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ                               พัฒนากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
สนองพันธกิจโรงเรียน                   ข้อที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
                                             ผู้เรียนอย่างหลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

อย่างคุ้มค่า 
ข้อที่ 5 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยม 

     12 ประการ ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
     เศรษฐกิจพอเพียง 

สนองเป้าประสงค์โรงเรียน              ข้อที่ 4 สนับสนุนส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนใน     
                     การพัฒนาการศึกษา 
 ข้อที่ 7 สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  โดยการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีวินัย ความรับผิดชอบ มีความ 
  ซ่ือสัตย์สุจริต  มีความกตัญญูกตเวที  มีความเมตตากรุณา  โอบอ้อมอารีและ 
  ไม่เห็นแก่ตัว มีความประหยัด ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปฏิบัติตนเป็นระโยชน์ 
  ต่อส่วนรวม 
                                             ข้อที่ 5 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
  ข้อที ่6 สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า 
สนองนโยบายโรงเรียน                  ข้อที ่1  เร่งรัดพัฒนาให้มีการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่าง

เป็นระบบครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา  
                                               ข้อที ่2  สนับสนุนสง่เสริมการศึกษาการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียน 
                                               การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
                                               ข้อที1่7 เร่งรัดพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพครบวงจร คือมี 
                                               การวางแผนดำเนินการตามแผน ตรวจสอบประเมินผล ปรับปรุงรายงาน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                    กลยุทธ์ที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
                            กลยุทธท์ี ่3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    
สนองมาตรฐานโรงเรียน                มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

             1.1.4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
                                               1.1.6  ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน 
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           มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     3.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
     ข้อที่ 3.2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
ลักษณะโครงการ                       โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ                 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
เลขานุการโครงการ                     นายสอหมาด หมันเร๊ะ   
ระยะเวลาดำเนินการ                   พฤษภาคม  2564 - มีนาคม 2565 
_________________________________________________________________________________ 
1.หลักการและเหตุผล 
     ด้วยโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ได้กำหนดพันธกิจ โรงเรียนข้อที่สนองพันธกิจ ข้อที่ 3 พัฒนาและ
ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 5 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย ข้อท่ี 6 สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า สนองนโยบาย
โรงเรียน ข้อที่1  เร่งรัดพัฒนาให้มีการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร ให้บรรลุ
เป้าหมายการศึกษา ข้อที่ 2 สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อที่ 17 เร่งรัดพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพครบวงจร คือมีการวางแผนดำเนินการ
ตามแผน ตรวจสอบประเมินผล ปรับปรุงรายงาน  สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  3.1)การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วน
ร่วม เพ่ือพัฒนาให้เป็นไปตามพันธกิจโรงเรียนข้อที่ 5 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และค่านิยม 12 ประการ ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 5 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย  นโยบาย
โรงเรียนข้อที่ ข้อที่ 4 สนับสนุนส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา ข้อที่ 7 
สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  โดยการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
มีวินัย  ความ รับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความกตัญญูกตเวที  มีความเมตตากรุณา  โอบอ้อมอารีและ
ไม่เห็นแก่ตัว  มีความประหยัด  ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  สนองมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 1.1.2 ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ข้อที่ 1.1.4 ความก้าวหน้า
ทางการเรียนตามหลักสูตร ข้อที่ 1.1.6  ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อที่ 3.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมี ส่วนร่วม ข้อที่ 3.2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนมีการจัดการข้อมูล สารสนเทศทีมี่ความถูกต้อง ครบถ้วนทันสมัยนำไป

ประยุกต์ใช้ได้   
2.2 กลุ่มการบริหารกิจการนักเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียน 

ใฝ่รู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

     2.3 เพ่ือให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
 
3. เป้าหมาย   

3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 ผู้เรียน 405 คน ได้รับการบริหาร จัดการข้อมูล สารสนเทศที่มีความถูกต้องครบถ้วนทันสมัย 

นำไปประยุกต์ใช้ได้   
                3.1.2  ผู้เรียน 405 คน ได้รับการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียน 
ใฝ่รู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  
       3.1.3  ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุม  ร้อยละ  100                                  

3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการบริหาร จัดการข้อมูล สารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 

นำไปประยุกต์ใช้ได้   
        3.2.2 เพ่ือให้ผู้เรียน ได้รบัการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่รู้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย    
       3.2.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
                
4. กิจกรรมการดำเนินการ 
ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. พัฒนากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 6,000  

-นายสอหมาด หมันเร๊ะ  
-บุคลากรกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

1.  ขั้นเตรียมการ 
- ประชุม วางแผนการปฏิบัติงาน  
- สำรวจวัสดุ/อุปกรณ์สำนักงานที่ต้อง
ใช้ปฏิบัติงาน 

พฤษภาคม 2564  
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ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2. ขั้นดำเนินการ 

- ดำเนินการจัดหาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
สำนักงาน 
   ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
- ปฏิบัติงาน  
- จัดการข้อมูล 
- ให้การบริการแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 
พฤษภาคม 2564 

– 
มีนาคม  2565 

 
6,000 

 
-นายสอหมาด หมันเร๊ะ  
-บุคลากรกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

3. ขั้นสรุปผล ประเมินผล 
- ประเมินผล 
- สรุป/รายงานผลโครงการ 

มีนาคม  2565 

รวมงบประมาณเป็นเงิน  6,000  
2. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 6,400 

นายสอหมาด หมันเร๊ะ 

1 ขั้นเตรียมการ 

- สำรวจเวลา 

- แจ้งคร,ู เด็ก และผู้ปกครอง 

- เตรียมสถานที่ และอาหารว่าง 
(ครั้งที่ 1 ) 

- เตรียมสถานที่ และอาหารว่าง 
(ครั้งที่ 2 ) 

 
ภาคเรียนละ 

1 ครั้ง 
พ.ค. 64 

 
พ.ค. 64 

      
 

3,200 
 

3,200 
         

2 ขั้นดำเนินการ   

- ประชุมผู้ปกครอง 

พ.ค-พ.ย. 64 - 

3. สรุปและประเมินผล พ.ค-พ.ย. 64 - 
รวมงบประมาณเป็นเงิน 6,400  

3. กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
1 ขั้นเตรียมการ 

     -  ประชุมครูฝ่ายกิจการนักเรียน 
พ.ค.63 - นางยุพเยาว์ ชูช่วย 

2 ขั้นดำเนินการ 
     -  จัดทำเอกสารครูที่ปรึกษา 
     -  เยี่ยมบ้านนักเรียน 

 
มิ.ย.63-ส.ค.63 

- นางยุพเยาว์ ชูช่วย 
ครูวิจิตรา  สุทิน 
ครูที่ปรึกษา 
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ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3 ขั้นสรุปผล ประเมินผล      

     -  สรุปผลการเยี่ยมบ้าน 
     -  รายงานผลการเยี่ยมบ้าน 

 
ก.ค.63 

 

-  
ครูที่ปรึกษา 
ครูที่ปรึกษา 

 
 

5.  งบประมาณ     12,400   บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรม  การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. พัฒนากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 6,000 - - 6,000 
2. กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน - - - - 
3. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 6,400 - 3,200 3,200 

รวม 12,400 - 3,200 9,200 
 

6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. การบริหาร จัดการข้อมูล สารสนเทศที่มีความถูกต้อง 

ครบถ้วน ทันสมัยนำไปประยุกต์ใช้ได้ 
สังเกต/ตรวจสอบ แบบบันทึก 

เอกสารหลักฐาน 
2. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้น

ให้ผู้เรียนใฝ่รู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย                           
สอบถาม/ตรวจสอบ แบบสอบถาม 

แบบบันทึก 
แบบรายงาน 
เอกสารหลักฐาน 

3. ร้อยละ 95 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

การสอบถาม/ตรวจนับ บัญชีลงชื่อ
ผู้ปกครอง 

 

 7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ผู้เรียนได้รับการบริหาร จัดการข้อมูล สารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัยนำไปประยุกต์ใช้ได้   
7.2 ผู้เรียนได้รับการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่รู้ทั่วถึงทุก

กลุ่มเป้าหมาย  
7.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
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8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
     (ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอโครงการ 
             (นายสอหมาด หมันเร๊ะ) 
     คร ูชำนาญการพิเศษ 
 

 (ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
       (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวฒุิ) 

          รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
 

(ลงชื่อ....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 

       ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ     ธรรมนำชีวิต 
สนองพันธกิจโรงเรียน   ข้อที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

สถานศึกษา และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน   ข้อที ่1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ข้อที ่3 ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 

สนองนโยบายโรงเรียน   ข้อที ่2 สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา การจัดกิจกรรม และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ข้อที ่5  สนับสนุนส่งเสริม และเร่งรัดพัฒนาให้ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ และมีคุณลักษณะที่เหมาะสม 
ข้อที ่7  สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
 โดยการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์
สุจริต  มีความกตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณา โอบอ้อมอารีและไม่เห็นแก่ตัว   
มีความประหยัด  และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
ข้อที ่11 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที ่3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
เลขานุการโครงการ     นางสาววิจิตรา  สุทินและคณะ 
ระยะเวลาดำเนินการ    พฤษภาคม  2564 - มีนาคม  2565 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พุทธศักราช 2545 

และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3)  พุทธศักราช 2554 สรุปได้ว่า  ให้สถานศึกษามีหน้าที่จัดทำสาระการเรียนรู้ของ
หลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
เพ่ือมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้  ความคิด  ความสามารถ  ความดีงาม   และความรับผิดชอบต่อ
สังคม   

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กำหนดผู้เรียน มีคุณธรรม  จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนา
ที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและได้
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กำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก   ดังนี้(2551, หน้า 4-6) 1) รักชาติศาสน์ กษัตริย์  2)  ซื่อสัตย์สุจริต  3)มีวินัย  4)  ใฝ่เรียนรู้  5) 
อยู่อย่างพอเพียง 6)มุ่งม่ันในการทำงาน7)รักความเป็นไทย8) มีจิตสาธารณะ 

จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  ในปีการศึกษา 2560-2564 ผู้เรียนยังจำเป็นต้อง
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551  อย่างต่อเนื่อง 
 ดังนั้น  โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการธรรมนำชีวิต  และให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาที่สูงขึ้น  ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์   
 2.1  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 2.2  ผู้เรียนมีความพึงพอใจในโครงการธรรมนำชีวิต 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

      3.1.1.  ร้อยละ 70  ขึ้นไปของผู้เรียน แสดงออกถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ครบ 8 ประการ ในระดับดีขึ้นไป  
 3.1.2 ร้อยละ 70  ขึ้นไปของผู้เรียนมีความพอใจต่อโครงการธรรมนำชีวิต 
   3.2 เชิงคุณภาพ 

  3.2.1  ผู้เรยีนแสดงออกถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ครบ 8 ประการ  ในระดับดีขึ้นไป  

  3.2.2 ผูเ้รียนมีความพอใจต่อโครงการธรรมนำชวีิตอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาเด็กดีศรีตำบล 2,000 นางฐิติรัตน์  อนันต์ 
1 ขั้นเตรียมการ พ.ค. 64  
2 ขั้นดำเนินการ ธ.ค. 64-มี.ค.65  
3 ขั้นสรุปผล  สรุปและรายงาน   
     - ประเมินผล มี.ค. 65  
     - สรุปผล มี.ค. 65  
4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข มี.ค.65  
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2. ธรรมศึกษา 3,000 นางสาววิจิตรา   

สุทิน 1 ขั้นเตรียมการ ต.ค. 65  
2 ขั้นดำเนินการ ธ.ค.65  
3 ขั้นสรุปผล  สรุปและรายงาน   
     - ประเมินผล มี.ค.  65  
     - สรุปผล มี.ค.  65  
4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข มี.ค.65  

3. สวดมนต์ประจำสัปดาห์ 1,000 นายทัชชา  สำลีนิล/ 
นายบุริศร์  สุข

สุวรรณ 
1 ขั้นเตรียมการ พ.ค. 64  
2 ขั้นดำเนินการ พ.ค.64- มี.ค. 65  
3 ขั้นสรุปผล  สรุปและรายงาน   
     - ประเมินผล มี.ค.  65  
     - สรุปผล มี.ค.  65  
4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข มี.ค.65  

4. การป้องกันการทุจริต 5,000 นางสาววิจิตรา   
สุทิน/ 

นายทัชชา   
สำลีนิล/ 
นายบุริศร์   
สุขสุวรรณ 

1 ขั้นเตรียมการ พ.ค.64- มี.ค. 65  
2 ขั้นดำเนินการ พ.ค.64- มี.ค. 65  
3 ขั้นสรุปผล  สรุปและรายงาน   
     - ประเมินผล มี.ค.  65  
     - สรุปผล มี.ค.  65  
4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข มี.ค.  65  

5. สวดมนต์แปล    3,500 นายทัชชา  สำลีนิล/ 
นางจุลีพร  บุราสิทธิ์ 1 ขั้นเตรียมการ พ.ค. 64  

2 ขั้นดำเนินการ ก.ค.64-ก.พ.65  
3 ขั้นสรุปผล  สรุปและรายงาน   
     - ประเมินผล มี.ค.  65  
     - สรุปผล มี.ค.  65  
4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข 

 
  

มี.ค.  65  
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
6. หลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา 0 นางสาววิจิตรา   

สุทิน/ 
นายทัชชา   
สำลีนิล/ 
นายบุริศร์   
สุขสุวรรณ 

1 ขั้นเตรียมการ พ.ค. 64  
2 ขั้นดำเนินการ มิ.ย.64-มี.ค.  65  
3 ขั้นสรุปผล  สรุปและรายงาน   
     - ประเมินผล มี.ค.  65  
     - สรุปผล มี.ค.  65  
4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข มี.ค.  65  
 

5. งบประมาณ     จำนวน  14,500 บาท   

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. พัฒนาเด็กดีศรีตำบลสระแก้ว 

-เครื่องสังฆทาน 
2,000   

2,000 
 

2. ธรรมศึกษา 
-ค่าอุปกรณ ์  

 
3,000 

   
3,000 

3. สวดมนต์ประจำสัปดาห์ 1,000   1,000 
4. การป้องกันการทุจริต 

-ค่าอุปกรณ์ 
5,000    

5,000 
5. สวดมนต์แปล    

-ค่าวิทยากร 
3,500  

3,500 
  

6. หลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา 0    

รวมทั้งสิ้น 14,500  
 
6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

แบบประเมิน แบบประเมิน 

2 ผู้เรียนมีความพึงพอใจในโครงการธรรมนำชีวิต แบบสอบถามประเมินความ
พึงพอใจ 

แบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจ 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1  ผู้เรียนแสดงออกถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ครบ 8 ประการ  ในระดับดีขึ้นไป  

7.2 ผู้เรียนมีความพอใจต่อโครงการธรรมนำชีวิตอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
     (ลงชื่อ) ....................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาววิจิตรา  สุทิน) 
          ครู ชำนาญการ 
 

 (ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
       (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวฒุิ) 

          รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
 

(ลงชื่อ....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 

       ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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คำสั่งโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

ที ่028/2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปโครงการ ปีการศึกษา 2563 

และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 
----------------------------------------------------- 

ด้วยโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จะประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปโครงการ ปีการศึกษา 2563 และ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินการบริหาร
งบประมาณของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน เพื่อให้การบริหารงบประมาณของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบฯ 
โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 น. ณ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2564 และแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ  
ดังต่อไปนี้ 

 
1. คณะที่ปรึกษา  มีหน้าที่ อำนวยความสะดวก สนับสนุน ให้คำปรึกษา ประกอบด้วย 
1. นางสาวนิวร  ผวิกระด้าง  ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นายปัญญาวุฒิ ธนาวุฒิ   รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
3. นางสุกัญญา  ณ นคร   ครูชำนาญการ  กรรมการ 
3. นายกรีฑาพล  เทพแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางระพีพร  ปอปาน   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นายสอหมาด  หมันแร๊ะ  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นายเจริญ  เรืองรอง   ครชูำนาญการ  กรรมการ 
7. นางสาววาสนา  คุระแก้ว  ครชูำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวกนกวรรณ  นนทศักดิ์  คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
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2. คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  มีหน้าที่ ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ จัดลำดับ
ขั้นตอนการดำเนินงาน จัดทำกล่าวรายงาน เปิด – ปิด การประชุม จัดทำเอกสารประกอบการประชุม 
บันทึกรายละเอียดการประชุม สรุปสาระ ประเด็นสำคัญ จัดพิมพ์ รวมรวม ประมวลผล ประกอบด้วย 

1. นางสาววาสนา  คุระแก้ว  ครชูำนาญการ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพิชามญชุ์ ถิรวิทย์วรกุล  ครอัูตราจ้าง  กรรมการ 
3. นางสาวสุวนันท์  ฤทธิรงค์  เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการ 
4. นางสาวกนกวรรณ  นนทศักดิ์  ครูชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
 
3. คณะทำงาน มีหน้าที่ วางแผน ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผน ผลผลิต 

กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบฯ 
1. นางสุกัญญา  ณ นคร   ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
2. นายกรีฑาพล  เทพแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางระพีพร  ปอปาน   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางวาสนา  หนูหนัน   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางจิราภรณ์  สุทิน   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นางฐิติรัตน์  อนันต์   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
7. นางพัชรี  เทพทอง   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
8. นายสอหมาด  หมันแร๊ะ  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
9. นางสาวเกษร  เชาวลิต   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
10. นางอุบล  ไชยชนะ   ครูชำนาญการ  กรรมการ 
11. นางยุพเยาว์  ชูช่วย   ครูชำนาญการ  กรรมการ 
12. นางวนิดา  ยุเหล็ก   ครูชำนาญการ  กรรมการ 
13. นางจุลีพร  บุราสิทธิ์   ครูชำนาญการ  กรรมการ 
14. นายสราญ  บุราสิทธิ์   ครูชำนาญการ  กรรมการ 
15. นายเจริญ   เรืองรอง   ครูชำนาญการ  กรรมการ 
16. นางสาววิจิตรา  สุทิน   ครูชำนาญการ  กรรมการ 
17. นางกรกนก  บุญเนือง   ครูชำนาญการ  กรรมการ 
18. นางสาวเจนจิรา  รักษ์ทอง  ครชูำนาญการ  กรรมการ 
19. นางสาววาสนา  ฉายประทีป  คร ู   กรรมการ 
20. นางสาวพรนวีย์  หวานจติต์  คร ู   กรรมการ 
21. นายจักรณรงค์  คงสุข   ครอัูตราจ้าง  กรรมการ 
22. นางสาวพิชามญชุ์ ถิรวิทย์วรกุล ครอัูตราจ้าง  กรรมการ 
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23. นายทัชชา  สำลีนิล   ครอัูตราจ้าง  กรรมการ 
24. นางปาณิสรา  สุดมี   ครอัูตราจ้าง  กรรมการ 
25. นายบุริศร์ สุขสุวรรณ   ครอัูตราจ้าง  กรรมการ 
26. Mrs.Roudilyn Untay Gamueda ครอัูตราจ้าง  กรรมการ 
27. นางสาวจรุภรณ์  หวันเหม  ครอัูตราจ้าง  กรรมการ 
28. นางสาววาสนา  คุระแก้ว  ครชูำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
29. นางสาวกนกวรรณ  นนทศักดิ์  คร ู   กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

4. คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร มีหน้าที่ จัดทำกำหนดการ เอกสารคำสั่ง เอกสารการประชุม
พร้อมเข้าเล่ม ประกอบด้วย  

1. นางสาววาสนา คุระแก้ว  ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุวนันท์  ฤทธิรงค์  เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการ 
3. นางสาวกนกวรรณ  นนทศักดิ์  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 
5. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและของว่าง มีหน้าที่ เตรียมอาหารและของว่างสำหรับ

ผู้เข้าร่วมประชุม วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.  2564  ประกอบด้วย  
1. นางยุพเยาว์  ชูช่วย   ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
2. นางกรกนก  บุญเนือง   ครูชำนาญการ  กรรมการ 
3. นางสาวสุวนันท์  ฤทธิรงค์  เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการ 
4. นางฐิติรัตน์  อนันต์   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 
5. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้าที่ บันทึกภาพกิจกรรม ประกอบด้วย  
1. นายเจริญ  เรืองรอง   ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจรุภรณ์  หวันเหม  ครอัูตราจ้าง  กรรมการ 
3. นางสาวกนกวรรณ  นนทศักดิ์  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
4. Mrs.Roudilyn Untay Gamueda ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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6. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ ให้คำปรึกษาช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกในการ
ยืมเงิน/จัดเตรียม/ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการจัดซื้อ
จัดจ้างที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย  

1. นางสุกัญญา  ณ นคร   ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
2. นางอุบล  ไชยชนะ   ครูชำนาญการ  กรรมการ 
3. นางสาววิจิตรา  สุทิน   ครูชำนาญการ  กรรมการ 
4. นางสาววาสนา  คุระแก้ว  ครูชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

 
7. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ จัดทำแบบประเมินผล ประเมินผลและรายงาน

ผลการดำเนินงานตามโครงการ ประกอบด้วย  
1. นางสาววาสนา  คุระแก้ว  ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
2. นางจุลีพร    บุราสิทธิ์   ครูชำนาญการ  กรรมการ 
3. นางสาวสุวนันท์  ฤทธิรงค์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
4. นางสาวกนกวรรณ  นนทศักดิ์  คร ู   เลขานุการ 

 
ขอให้บุคคลากรทุกท่านตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่  อย่างเคร่งครัด                        

ประสบผลสำเร็จ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสระแก้ว
รัตนวิทย ์ต่อไป 
 

    ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   26  มีนาคม  พ.ศ.  2564 
 

 สั่ง ณ วันที่  18  มีนาคม  พ.ศ.  2564 
 
 

 
 
                                                                (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
 
 
 

 



 ส่วนที่ 5 หน้าที่ 242  
 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 

ภาพประกอบ 
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ภาพประกอบ 
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ภาพประกอบ 
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ภาพประกอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


