


 

 

ประกาศโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
เรื่อง การอนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
------------------------------------------------------ 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานภายในโรงเรียน

อย่างมีระบบโดยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบายของโรงเรียน งาน/โครงการ/กิจกรรม           
ที่สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรฐานการศึกษาของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยวิเคราะห์ถึงสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของทุกฝ่ายตามมาตรฐาน เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใช้เป็นคู่มือในการบริหาร
จัดการศึกษาภายในโรงเรียนตามภารกิจ ภาระงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่ก าหนดไว้ 
เพ่ือให้การน าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 ไปด าเนินการสู่เป้าหมายที่ก าหนด คณะกรรมการสถานศึกษาได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมัติให้โรงเรียนน าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563 ไปใช้เพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุด
ต่อไป 
 
 
               ลงชื่อ 

(นายอนันต์  รัตนวงศ์) 
                                                                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 
               ลงชื่อ 

(นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 



ค าน า 

 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563  เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารงานภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  นโยบายประจ า
โรงเรียน  เอกลักษณ์ของโรงเรียน  อัตลักษณ์ของโรงเรียน  งาน/โครงการ/กิจกรรม  ที่สอดคล้องกับนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  และมาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน โดยได้วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และสภาพปัญหา ความต้องการของโรงเรียนตามมาตรฐาน เพ่ือให้ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องใช้เป็นคู่มือในการบริหารจัดการศึกษาภายในโรงเรียนตามภารกิจ ภาระงาน ให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ขอขอบคุณผู้อ านวยการโรงเรียนที่ให้ค าแนะน า ก าลังใจ ตลอดจนคณะท างานที่ให้การช่วยเหลือใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการ
เล่มนี้  จะน าไปสู่การปฏิบัติงานที่เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 
       งานแผนงาน  กลุ่มบริหารงบประมาณ 
                 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

ส่วนที่ 1 
 

บทน า 
 

 

1. สภาพปัจจุบัน 

 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ เป็นโรงเรียนมัธยมประจ าต าบล สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา         
เขต 12 กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่บ้านสระแก้ว เลขที่ 250 หมู่ที่ 5 ต าบลสระแก้วอ าเภอท่าศาลา                
จังหวัดนครศรีธรรมราช e-mail sakaewrattanawit@hotmail.com, www.sakr.ac.th. เดิมสังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนชื่อโรงเรียนสระแก้ววิทยา ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2500 โดยนายฝาก 
รัตนสมบัติ  เป็นเจ้าของ  นายบรรจบ รัตนสมบัติ เป็นผู้จัดการ ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2527  
เจ้าของได้โอนโรงเรียนให้กับ กรมสามัญศึกษา ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสระแก้ววิทยา  เป็นโรงเรียนสระแก้ว
รัตนวิทย์ 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 
 

ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียน 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ระยะเวลา 
นายวิจิตร  รอดภัย อาจารย์ใหญ่ 2527 – 2537 
นายวิจิตร  รอดภัย ผู้อ านวยการโรงเรียน 2537 – 2538 
นายวานิช  สระแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียน 2538 – 2541 
นายประศาสน์  วิโรภาส ผู้อ านวยการโรงเรียน 2541 – 2548 
นายประมวล  คงสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน 2549 – 2552 
นายประพฤติ  วงศ์ชนะ ผู้อ านวยการโรงเรียน 2552 – 2556 
นางกิ่งขวัญ  สุขสงวน ผู้อ านวยการโรงเรียน 2556 – 2561 
นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง ผู้อ านวยการโรงเรียน 2561 – ปัจจุบัน 
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  ส่วนที่ 1 หน้าที่ 2  
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

ตราประจ าโรงเรียน 

 
 
 
       
 
 
 
 
 

 เป็นรูปสระน  า  มีดอกบัวและเพชรในดวงอาทิตย์  ล้อมด้วยกรอบสามเหลี่ยม 

ความหมายของตรา 

กรอบเหลี่ยมด้านบน  หมายถึง  ความฉลาดเฉลียวหลักแหลมที่นักเรียนพึงมี 
เพชรในดวงอาทิตย์  หมายถึง  ความเข้มแข็ง  ความสว่างในหนทางน าชีวิตไปสู่ความส าเร็จ 
สระที่มีดอกบัว  หมายถึง  ชื่อของโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  คือสระที่ก่อให้เกิดปัญญา 
น  าในสระ  หมายถึง  ความเยือกเย็น  อ่อนน้อมถ่อมตนที่นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ พึงมีต่อ

ทุกคน 

สีประจ าโรงเรียน 

 น  าเงิน – ขาว 
 น  าเงิน  หมายถึง  ผู้ที่มีความหนักแน่น  สุขุม  เยือกเย็น 
 ขาว  หมายถึง  ผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  จิตใจบริสุทธิ์  ยึดมั่นในศาสนา 

ปรัชญาโรงเรียน 

 “ นตถิ  ปญญา  สมาอาภา “ 
 “ แสงสว่าง  เสมอด้วยปัญญาไม่มี “ 

ค าขวัญโรงเรียน 

 “ การเรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  กิจกรรมเด่น  เน้นชุมชน “ 
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ดอกไม้ประจ าโรงเรียน 

 ดอกปาริชาต ิ

อักษรย่อโรงเรียน 

 ส.ว. 
 

2. ข้อมูลผู้เรียน / ครู / ผู้บริหาร / บุคลากร 
 

2.1 จ านวนนักเรียน  ม.ต้น ,  ม.ปลาย  (ข้อมูล ณ วันที่ 12  มิถุนายน  2563) 
ระดับชั น ชาย   หญิง รวม 

ม.1 44 34 78 
ม.2 45 31 76 
ม.3 52 30 82 

รวม ม.ต้น 141 95 236 
ม.4 27 10 37 
ม.5 21 28 49 
ม.6 20 23 43 

รวม ม.ปลาย 68 61 129 
รวมทั งสิ น 209 156 365 

 
2.2  พื นที่บริการมี  20  โรงเรียนคือ 

 

ต าบล โรงเรียนในเขตพื นที่บริการ 
 
 
 

ต าบลสระแก้ว 

1. โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 
2. โรงเรียนบ้านอินทนิน 
3. โรงเรียนวัดนากุน 
4. โรงเรียนบ้านชุมโลง 
5. โรงเรียนบ้านหนับเภา 
6. โรงเรียนบ้านเราะ (อุทัยประชาสรรค์) 
7. โรงเรียนวัดน้ าตก 
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ต าบล โรงเรียนในเขตพื นที่บริการ 
 

ต าบลกลาย 
8. โรงเรียนบ้านบ่อกรูด 
9. โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน ์
10. โรงเรียนบ้านปากดวด 
11. โรงเรียนวัดดอนใคร 
12. โรงเรียนบ้านพังปริง 

 
 

ต าบลตลิง่ชัน 

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

 
ต าบลท่าขึ น 

18. โรงเรียนวัดยางงาม 
19. โรงเรียนวัดทางขึ้น 
20. โรงเรียนบ้านส านักม่วง 

 
2.3  ตารางแสดงจ านวนบุคลากรโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

จ าแนกตามงานที่ปฏิบัติ 

 

สายการปฏิบัติงาน 
จ านวนคน 

ชาย หญิง รวม 
ฝ่ายบริหาร  - 1 1 
ฝ่ายปฏิบัติการสอน  4 18 22 
ลูกจ้างชั่วคราว 3 5 8 
พนักงานบริการ 1 - 1 

รวม 8 24 32 
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2.4  ตารางแสดงครู – อาจารย์โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

จ าแนกตามต าแหน่งและระดับ 

ต าแหน่ง ระดับ ค.ศ. รวม 
ครูผู้ช่วย 1 2 3 

ผู้อ านวยการโรงเรียน - - - 1 1 
คร ู - 3 10 9 22 
รวม - 3 10 10 23 

 
3. อาคารสถานที่ 

3.1 ตารางแสดงจ านวนอาคารเรยีนและอาคารประกอบ 
 

แบบอาคาร ปีงบประมาณ จ านวน 
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 จ านวน 

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 จ านวน 
ที่จอดรถครู 
ที่จอดรถนักเรียน 
โรงอาหาร 
ที่ปัสสาวะกลางแจ้งส าหรับนักเรียนชาย 
ที่จอดรถนักเรียน 
ป้อมยาม 
โรงกรองน้ าบาดาล 
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 อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12             
ได้ก าหนดแนวนโยบายของโรงเรียน เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางด าเนินงานตามภารกิจ  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ             
และประสิทธิผลดังนี้ 

วิสัยทัศน์  (VISION) 
 

  มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม รักษ์ความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล 
 

 พันธกิจ  (MISSION) 
 

1. จัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีทักษะการ
เรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 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. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 

2. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ มีทักษะอาชีพและพัฒนาตนเอง 

อย่างต่อเนื่อง 

 3. ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม
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. ผู้เรียนสามารถน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

12. สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 13. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศท่ีเน้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน 

 
นโยบายประจ าโรงเรียน 

1.  เร่งรัดพัฒนาให้มีการจัดองค์กร  โครงสร้าง และการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร  ให้
บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

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

ที่เหมาะสม 
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  6.  พัฒนาให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  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. สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์และมีวิจารณญาณ                  

มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง  และมีวิสัยทัศน์ 
  11. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
  12. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 
  13. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมี

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

ตรวจสอบประเมินผล  ปรับปรุงและรายงาน 
 

กลยุทธ์สถานศึกษา(Strategy)  
กลยุทธ์ที่ 1   คุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 2   กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
  “ โรงเรียนน่าอยู่  ครูดี  นักเรียนมีคุณภาพ ” 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน   
  “ รักการเรียนรู้  อยู่อย่างมีความสุข  ” 
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ส่วนที่ 3 
 

มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 

 
 

 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
ตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ นโยบายประจ าโรงเรียน เอกลักษณ์ของโรงเรียน และอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน เพ่ือเป็นแนวทางขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  มีมาตรฐานการศึกษา  3  มาตรฐาน  และมียุทธศาสตร์ระดับโครงการ  
41  โครงการ  ดังนี้ 

 

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2562 

มีจ านวน 3 มาตรฐาน คือ  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

 1.1 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

 1.2 โครงการติวความรู้สู่คุณภาพ 

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

 1.7 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่งานศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์  
 1.8 โครงการนักเรียนพิเศษเรียนร่วม   
 

มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 2.1 โครงการจ้างบุคลากรทางการศึกษา  
 2.2 โครงการพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์  
 2.3 โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 2.4 โครงการพัฒนางานทะเบียน - วัดผล 
 2.5 โครงการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีท่ี 4  
 2.6 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ  
 2.7 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.8 โครงการนิเทศภายใน  
 2.9 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียน 
 2.10 โครงการทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการฯ  
 2.11 โครงการทัศนศึกษาเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
 2.12 โครงการสร้างขวัญก าลังใจแก่นักเรียน 
 2.13 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.14 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 2.15 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 2.16 โครงการพื้นที่สวยด้วยมือเรา 
 2.17 โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
 2.18 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล 
             2.19 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียน  
 2.20 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.21 โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
 2.22 โครงการจัดการขยะ 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

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

แผนงาน / งาน / โครงการ  ประจ าปกีารศึกษา 2563 

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

 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 12  ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี 2563 และได้น างบประมาณในส่วนนี้ไปจัดสรรส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการสนองตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  นโยบายของโรงเรียน  เอกลักษณ์โรงเรียน    
อัตลักษณ์โรงเรียน  เพ่ือเป็นแนวทางขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นไปตามกรอบเงื่อนไข
งบประมาณ ที่ก าหนด  โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ  และผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  จ านวน  41  โครงการดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1 สรุปจ านวนงบประมาณที่ใช้ในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2563 
 

กลยุทธ์ด้าน จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ  
รวม 

หมายเหตุ 
(ใช้งบอ่ืนๆ) งบบริหาร

ทั่วไป 
งบวิชาการ เรียนฟรี 

15 ปี 
มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 

 
8 10,000 167,000 - 177,000 - 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  

22 359,200 458,920 112,000 930,120 566,000 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

11 15,230 7,100 182,400 204,730 42,770 

รวม 41 384,430 633,020 294,400 1,311,850 608,770 
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จ านวนเงินที่จัดสรรท าแผน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ  2563 
 

 
เงินอุดหนุนฯ   ภาคเรียนที่ 1 / 2562  ……666,250……   บาท 

ภาคเรียนที่ 2 / 2562  ……666,250……   บาท 
              รวม    ……1,332,500……….   บาท 
     

 แบ่งเป็น  งบวิชาการ 65 % =  ……866,125………     บาท 
   งบบริหารทั่วไป 30 % =         ……399,750………     บาท 
   งบส ารองจ่าย   5 % =         …….66,625………    บาท 

 

เงินกิจกรรมเรียนฟรี 15 ปี 
    ภาคเรียนที่ 1/2562 = ………167,175………     บาท 
    ภาคเรียนที่ 2/2562 = ………167,175………     บาท 
       รวม ........334,350……..       บาท 
 
เงินอ่ืนๆ ที่จ่าย  1. เงินระดมทรัพยากร     567,000 บาท 
   2. เงินค่าใช้จ่ายการด าเนินงานกองทุนฯ  (กยศ)       1,770 บาท 
       รวม           568,770  บาท 
       

 
เงินที่ใช้ได้ตามโครงการ     งบวิชาการ 65 % =  ……866,125………     บาท 
    งบบริหารทั่วไป 30 % =         ……399,750………     บาท 

งบเรียนฟรี 15 ปี  =  ……334,350………     บาท 
งบอ่ืนๆ   =  ….568,770………         บาท 

งบส ารองจ่าย 5 % =         ……66,625………    บาท 

   รวม         2,235,620             บาท 

งบประมาณตามโครงการ     งบวิชาการ 65 % =  ……633,020………      บาท 
    งบบริหารทั่วไป 30 % =         ……384,430………       บาท 

งบเรียนฟรี 15 ปี  =  ……294,400………       บาท 
งบอ่ืนๆ   =  ….608,770………        บาท 

      รวม         1,920,620            บาท 
เหลืองบประมาณ      315,000           บาท 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ งบ
บริหาร 

งบ 
วิชาการ 

เรียนฟรี 
15 ปี งบอ่ืนๆ 

1 โครงการส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน  - 1,000 -  - พ.ค.63/พ.ย.63 ครูพัชร ี

2 โครงการติวความรูสู้่คณุภาพ  - 10,000 - -  พ.ค.63/พ.ย.623 ครูกรีฑาพล 

3 โครงการงานวันวิชาการ  -  100,000 - - ส.ค.63/ม.ค.64 ครูเกษร 

4 
โครงการพัฒนางานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ   

 - 
18,000 

-  -  ม.ีค.64 
ครูจิราภรณ ์

5 
โครงการส่งเสริมสุขภาพกีฬา
สามัคคี (ภายใน-ภายนอก)  

-  
35,000 

-  - พ.ค.63-ม.ค.64 
ครูจักรณรงค ์

6 
โครงการพัฒนางานอนามัยและ
ส่งเสริมสุขภาพ 

10,000 
- 

 - - พ.ค.63-มี.ค.64 
ครูฐิติรตัน ์

7 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่
งานศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป ์ 

 - 
0 

 -  - พ.ค.63-ก.พ.64  
ครูวาสนา (ฉ) 

8 โครงการนักเรียนพิเศษเรียนร่วม    - 3,000 - -  พ.ค.63/ม.ีค.64  ครูวาสนา (ฉ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ชื่องาน/โครงการและงบประมาณ 

มาตรฐานที่ 1  

คุณภาพผู้เรียน  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ งบ
บริหาร 

งบ 
วิชาการ 

เรียนฟรี 
15 ปี งบอ่ืนๆ 

9 โครงการจ้างบุคลากรทางการ
ศึกษา  

226,600 
  

- -  486,000 พ.ค.63/เม.ย.64 
ครูระพีพร 

10 โครงการพัฒนาห้อง
คอมพิวเตอร ์ 

-  -  - 40,000 พ.ค.63/เม.ย.64 
ครูกนกวรรณ 

11 โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

30,000  -  - มิ.ย.63–พ.ย.63 
ครูเจริญ 

12 โครงการพัฒนางานทะเบยีน - 
วัดผล 

-  1,000  - -  พ.ค.63- ม.ีค.64 
ครูวาสนา (ฉ) 

13 โครงการรับสมัครนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และปีท่ี 4  

-  0 -  - มี.ค.63 
ครูกรีฑาพล 

14 โครงการพัฒนากลุ่มบรหิาร
วิชาการ  

-  80,000 -  -  พ.ค.63-มี.ค.64 
ครูกรีฑาพล 

15 โครงการ พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

 - 2,500 -  -  พ.ค.63-ม.ค.64 
ครูเกษร 

16 โครงการนิเทศภายใน   - 0 -  -  ม.ิย.63-พ.ย.63 ครูกรีฑาพล 
17 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ห้องสมุดโรงเรียน 
 - 10,000  - -  พ.ค.63-ม.ีค.64 

ครูวาสนา (น) 

18 โครงการทดสอบวัดความรูสู้่
ความเป็นเลิศทางวิชาการฯ  

-  0  - -  มิ.ย.63/พ.ย.63 
ครูวนิดา 

19 โครงการทัศนศึกษาเรียนฟรี 
15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

 - - 72,000  - พ.ค.63-ม.ีค.64 
ครูสุกญัญา 

20 โครงการสร้างขวัญก าลังใจแก่
นักเรียน 

- - 40,000 - พ.ค.63-ม.ีค.64 
ครูสุกญัญา 

21 โครงการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

 - 0  - - พ.ค.63-ม.ีค.64 
ครูสุกญัญา 

22 โครงการพัฒนากลุ่มบรหิาร
งบประมาณ 

-  158,000 - 40,000 พ.ค.63-ม.ีค.64 
ครูสุกญัญา 

ชื่องาน/โครงการและงบประมาณ 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

  



  ส่วนที่ 4 หน้าที่ 23  
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ งบ
บริหาร 

งบ 
วิชาการ 

เรียนฟรี 
15 ปี งบอ่ืนๆ 

23 โครงการจดัท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

 - 6,890 - -  พ.ค.63-ม.ีค.64 
ครูวาสนา (คุ) 

24 โครงการพื้นที่สวยด้วยมือเรา 320,000 -  -  - พ.ค.63-ก.พ.64 ครูเจนจริา 
25 โครงการพัฒนากลุ่มงาน

บริหารงานท่ัวไป 

39,200 

 
- -   - พ.ค.63-ม.ีค.64 

ครูเจนจริา 

26 โครงการพัฒนากลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

- 111,800  -  - พ.ค.63-ม.ีค.64 
ครูระพีพร 

27 โครงการพัฒนาการเรยีนการ
สอน 8 กลุ่มสาระการเรยีน  

- 70,000 - - พ.ค.63-ม.ีค.64 
ครูกรีฑาพล 

28 โครงการประกันคณุภาพ
การศึกษา 

- 8,730 - -  มิ.ย.63-มี.ค.64 
ครูวาสนา (คุ) 

29 โครงการวิจัยในช้ันเรียน - 1,000 - - ม.ิย.63-พ.ค.64 ครูวาสนา (น) 
30 โครงการการจัดการขยะ  10,000   พ.ค.63-ม.ีค.64 ครูเจริญ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ งบ
บริหาร 

งบ 
วิชาการ 

เรียนฟรี 
15 ปี งบอ่ืนๆ 

 โครงการทุนการศึกษา  1,230 - -  1,770 พ.ค.63-ก.พ.64 ครูจิราภรณ ์

 โครงการเพชรรัตนวิทย ์  - - -  41,000 พ.ค.63-ก.พ.64 ครูกรีฑาพล 

 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู ้

 -  5,100 - -  พ.ค.63-ม.ีค.64 
ครูจุลีพร 

 โครงการพัฒนาทักษะ
กระบวนคิด  

 - 2,000  - - พ.ค.63 
ครูวนิดา 

 โครงการค่ายวิชาการ
โรงเรียนสระแก้วรตันวิทย์  

-  0 -  - พ.ค.63-ม.ีค.64 
ครูเกษร 

 โครงการกิจกรรมลูกเสือไทย 
นักศึกษาวิชาทหาร   

 - - 44,000 -  มิ.ย.63-ก.พ.64 
ครูยุพเยาว ์

 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียน  

- - 20,400 - พ.ค.63-ก.พ.64 
ครูกรกนก 

 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

- - 82,000 - พ.ค.63-ม.ีค.64 
ครูพรนวีย ์

 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ชุมนุม  

- - 0 - พ.ค.63-ม.ีค.64 
ครูพรนวีย ์

 โครงการพัฒนากลุ่มบรหิาร
กิจการนักเรยีน   

14,000 - - - พ.ค.63-ม.ีค.64 
ครูสอหมาด 

 โครงการธรรมน าชีวิต  - - 36,000 - พ.ค.63-ม.ีค.64 ครูวิจิตรา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่องาน/โครงการและงบประมาณ 

มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน 
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ชื่อโครงการ       ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
สนองพันธกิจโรงเรียน ข้อที่ 2  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่  1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร

สถานศึกษา 
สนองนโยบายโรงเรียน ข้อที่ 12 สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  (1) ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่

จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ                 ต่อเนื่อง   ใหม่ 
หน่วยงานที่รีบผิดชอบ      กลุ่มบริหารวิชาการ 
เลขานุการโครงการ      นางพัชรี  เทพทอง 
ระยะเวลาด าเนินการ      พฤษภาคม และพฤศจิกายน 2563 
  
1. หลักการและเหตุผล 

ตามมาตรฐานผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร
สถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อจะได้พัฒนาผู้เรียนในด้าน
นี้ต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการและท างานได้ส าเร็จ 
2.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบและมีความคิดแบบองค์

รวม 
2.3 สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือน าเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ 
2.4  ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียนและการฟัง รู้จักตั้งค าถามเพ่ือหาเหตุผล 
2.5 ผู้เรียนสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่งความรู้และสื่อต่าง ๆได้

ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น ร้อยละ 75 
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3.1.2  ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตาม
ระดับชั้น ร้อยละ 75 

3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 
 

4. วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนด าเนินงาน 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. 4.1 ขั้นเตรียมการ 

-   ประชุมวางแผน 
-   เขียนโครงการ 
-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 
พฤษภาคม 2563 
พฤษภาคม 2563 
พฤษภาคม 2563 

  
 

นางพัชรี  เทพทอง 

2.  4.2 ขั้นด าเนินการ 
-  จัดท าเอกสารให้นักเรียนร่วม
กิจกรรม 
- ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ 

 
พฤษภาคม 2563 

 
1,000  บาท 

นางพัชรี  เทพทอง 
นางกรกนก  บุญเนือง 
นางสาววาสนา  คุระแก้ว 

3. 4.3 ขั้นสรุปผลประเมินผล 
- ประเมินผล 
- สรุป/รายงานผล 

 
มกราคม  2564 
มีนาคม  2564 

 นางพัชรี  เทพทอง 
นางกรกนก  บุญเนือง 
นางสาววาสนา  คุระแก้ว 

4. 4.4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- น าผลการประเมินมาประมวลผล
เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องและวางแผน
พัฒนาในปีต่อไป 

มีนาคม  2564  นางพัชรี  เทพทอง 
นางกรกนก  บุญเนือง 
นางสาววาสนา  คุระแก้ว 

 
5. งบประมาณที่ใช้     1,000   บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ส่งเสริมรักการอ่าน 

- ค่ากระดาษและวัสดุจัดท าแบบ
บันทึกการอ่าน 

 
 

1,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1,000 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น  1,000 
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6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและ

เขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
 

ประเมินผล 
 

แบบประเมินผล 
2. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในด้านการ

สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตาม
ระดับชั้น 

 
ประเมินผล 

 
แบบประเมินผล 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

2.6 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนเหมาะสมตามระดับชั้น ร้อยละ  80 
2.7 ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับชั้น

ร้อยละ 80 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

(ลงชื่อ)......................  ...............ผู้เสนอโครงการ 
(นางพัชรี  เทพทอง) 
ครู ช านาญการพิเศษ 
 

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

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

(ลงชื่อ)...............  .....................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางสาวนิวร  ผวิกระด้าง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ              ติวความรู้สู่คุณภาพ (ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) 
สนองพันธกิจโรงเรียน         ข้อที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่ 
    จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน   ข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ข้อที่ 2 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ 
    พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
สนองนโยบายโรงเรียน        ข้อที่ 2 สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา  การจัดกิจกรรม และการจัดการเรียน 
    การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ข้อที่ 10 สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์   
คิดสังเคราะห์และมีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง   

     และมีวิสัยทัศน์ 
              ข้อที่ 11 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม 
     หลักสูตร 
 สนองกลยุทธ์โรงเรียน            กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 สนองมาตรฐานโรงเรียน            มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
     ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนสระแก้วสระแก้วรัตนวิทย์ 
เลขานุการโครงการ  นายกรีฑาพล  เทพแก้ว 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม – กันยายน 2563 และ พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีการจัดการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อ 1 ความสามารถในการเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ข้อ 2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ข้อ 3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ข้อ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ โรงเรียนเห็นความส าคัญจึงได้ด าเนินการโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ได้แก่ 
  ข้อ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
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3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

             ผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนระดับชั้นม.3 จ านวน 82 คน และ ม.6 จ านวน จ านวน 29 
คน เป็นไปตามเกณฑ์  
         3.2  เชิงคุณภาพ 
                 ร้อยละ 50 ของนักเรียนชั้นม.3 และม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติพัฒนาขึ้น    
 
4. กิจกรรมการด าเนินงาน 

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

- วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  แบ่งกลุ่มนักเรียน  
  3  กลุ่ม กลุ่มเก่ง  กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน 
- ประชุมชี้แจงครูผู้สอน 
- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 

 
พ.ค. 2563 

 
นายกรีฑาพล  เทพแก้ว 

2. ขั้นด าเนินการ 
- ด าเนินการสอน 
 
- ประเมินผลการสอน 

 
มิ.ย. 63  – ต.ค. 63
พ.ย. 63 – ก.พ. 64 

มี.ค. 2564 

 
กลุ่มสาระ/ครูผู้สอน 

 
 

3. ขั้นประเมินติดตาม 
- สรุปผลรายงานผล การประเมินรวมทุกกลุ่มสาระ 
- สรุปนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 
มี.ค. 2564 

 
กลุ่มสาระ/ครูผู้สอน
กลุ่มบริหารวิชาการ 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- ติดตามนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 
พ.ย. 2563 
ก.พ. 2564 

 
กลุ่มสาระ/ครูผู้สอน
กลุ่มบริหารวิชาการ 
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5. งบประมาณที่ใช้  10,000  บาท  

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. ค่าจัดท าเอกสารประกอบการสอน 10,000 - - 10,000 
 รวม 10,000 - - 10,000 

 
6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด / 
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้
เหมาะสมตามระดับชั้น 

สังเกต 
ประเมินผล 

แบบประเมินผล 
 

2. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสมตามระดับชั้น  

สังเกต 
ประเมินผล 

แบบประเมินผล 
 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณ
เหมาะสมตามระดับชั้น 

สังเกต 
ประเมินผล 

แบบประเมินผล 
 
 

4. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา
และน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

สังเกต 
ประเมินผล 

แบบประเมินผล 
 

5. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการ
สูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 

สังเกต 
ประเมินผล 

แบบประเมินผล 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลการทดสอบระดับชาติพัฒนาขึ้น    
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 หน้าที่ 32  
 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ                
                                    

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

 
                                                   (ลงชื่อ)……………………………………… ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                            (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ                  วันวิชาการ 
สนองพันธกิจโรงเรียน    ข้อที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
    ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ข้อที่ 2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
    รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

    ข้อที่ 3 พัฒนาส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
    หลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า 

    ข้อที่ 5 เสริมสร้างผู้เรียนให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบ 
    ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

    ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน   ข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ข้อที่ 2 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้        
    มีทักษะอาชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

    ข้อที่ 6 สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพ
    ผู้เรียนอย่างคุ้มค่า 
สนองนโยบายโรงเรียน    ข้อที่ 11 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
    หลักสูตร 
    ข้อที่ 12 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
    ตนเองรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณ  

    ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
    อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
    ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
    ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัด 
    ระดับชาติ 
    ตัวบ่งช้ีที่ 6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
     

ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง    ใหม ่                 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเกษร  เชาวลิต 
ระยะเวลาด าเนินการ      สิงหาคม/ธันวาคม 2563/มกราคม 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการจัดการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ตัว
บ่งชี้ที่ 1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ตัว
บ่งชี้ที่ 2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา ตัวบ่งชี้ที่ 4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ตัวบ่งชี้ที่ 6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถทางวิชาการ และความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน  
 2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเองให้เต็มตามศักยภาพ 

 3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 4. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับองค์กรที่เก่ียวข้อง   
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

  3.1.1 ผู้เรียนทุกคนได้ศึกษาและได้แสดงความสามารถทางวิชาการ และความคิดสร้างสรรค์ 
  3.1.2 ผู้เรียนทุกคนได้ตอบสนองความสามารถพิเศษ และความถนัดของตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ 

                 3.1.3 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่าง 
  ต่อเนื่อง 

  3.1.4 ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรและกับบุคคลอ่ืน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

  3.2.1 ผู้เรียนได้ศึกษา และแสดงความสามารถทางวิชาการ และความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ 85 
  3.2.2 ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถพิเศษ และร่วมกิจกรรมตามความถนัดของตนเองให้เต็มตาม
   ศักยภาพร้อยละ 85  
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                 3.2.3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
   ต่อเนื่องร้อยละ 80 

  3.2.4 ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรและกับบุคคลอ่ืน ร้อยละ 80  
 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมทีส่ าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 1. งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สิงหาคม 2563 55,700  

1. ขั้นเตรียมการ (P) 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง วางแผนการจัดกิจกรรม 
3. ประชาสัมพันธ์ 
4. ส ารวจ/สรุปจ านวนนักเรียน จ านวนครูที่ไป
ร่วมงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา แต่ละ
กลุ่มสาระ ในแต่ละวัน 
5. ประมาณการงบประมาณในการใช้จ่าย 
6. ติดต่อพาหนะรับ-ส่งนักเรียน 
7. ออกค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
8. ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติ นัดหมายนักเรียน
และครูที่ไปร่วมงานวันวิชาการมัธยมศึกษา 

 
สิงหาคม 2563 

 
- 

 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ/
กลุ่มสาระ 

2. ขั้นด าเนินการ (D) 
น านักเรียนร่วมแข่งขันทักษะงานวันวิชาการ
มัธยมศึกษา 

 
22 - 24 

กันยายน 2563 

 
55,700 

 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ/
กลุ่มสาระ 

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

 
30 กันยายน

2563 

 
- 

 
นางสาวเกษร  เชาวลิต 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (A) 
1. การพิจารณางบประมาณ ในการด าเนินงาน   
2. น าผลการประเมิน/การสรุปรายงานผลมา
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และวางแผนพัฒนา
ในปีต่อไป  

30 กันยายน 
2563 

 
- 

 
นางสาวเกษร  เชาวลิต 
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4. กิจกรรมและการด าเนินการ (ต่อ) 
ที ่ กิจกรรมที่ส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 2. งานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 
20 - 22 

ธันวาคม 2563 
 

26,400 
 

1. ขั้นเตรียมการ (P) 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง วางแผนการจัดกิจกรรม 
3. ประชาสัมพันธ์ 
4. ส ารวจ/สรุปจ านวนนักเรียน จ านวนครูที่ไป
ร่วมงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ 
ชาติ ครั้งที่ 70 แต่ละกลุ่มสาระ ในแต่ละวัน 
5. ประมาณการงบประมาณในการใช้จ่าย 
6. ติดต่อพาหนะรับ-ส่งนักเรียน 
7. ออกค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
8. ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติ นัดหมายนักเรียน
และครูที่ไปร่วมงานมหกรรมศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ 

 
1 ธันวาคม 

2563 

 
- 

 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ/
กลุ่มสาระ 

2. ขั้นด าเนินการ (D) 
1. จัดนิทรรศการซุ้มสหวิทยาเขต 
2. น านักเรียนร่วมแข่งขันทักษะงานมหกรรม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 

 
20 - 22 

ธันวาคม 2563 

 
10,000 
16,400 

 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ/
กลุ่มสาระ 

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

 
25 - 26 

ธันวาคม 2563 

 
- 

 
นางสาวเกษร  เชาวลิต 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (A) 
1. การพิจารณางบประมาณ ในการด าเนินงาน   
2. น าผลการประเมิน/การสรุปรายงานผลมา
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และวางแผนพัฒนา
ในปีต่อไป 

25 - 26 
ธันวาคม 2563 

 
- 

 
นางสาวเกษร  เชาวลิต 
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4. กิจกรรมและการด าเนินการ (ต่อ) 
ที ่ กิจกรรมที่ส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 3. งานวันวิชาการโรงเรียน 14 ก.พ.2564 13,580  

1. ขั้นเตรียมการ (P) 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง วางแผนการจัดกิจกรรม 
3. ประชาสัมพันธ์ ส่งหนังสือเชิญโรงเรียนใน
กลุ่มเครือข่ายทุกโรงเรียนเพื่อน านักเรียนมาร่วม
กิจกรรม 
4. ประมาณการงบประมาณในการใช้จ่าย 
5. ส ารวจความต้องการวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
จัดนิทรรศการ/รางวัลการเข้าร่วมกิจกรรม 
6. ออกค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
7. ประชุมชี้แจง ข้อตกลง แนวปฏิบัติ  
ให้นักเรียนรับทราบและถือปฏิบัติ 

 
1 กุมภาพันธ์ 

2564 

 
- 

 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ/
กลุ่มสาระ 

2. ขั้นด าเนินการ (D) 
จัดงานวันวิชาการโรงเรียน 

 
14 กุมภาพันธ์ 

2564 

 
13,580 

 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ/
กลุ่มสาระ 

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

 
20 กุมภาพันธ์ 

2564 

 
- 

 
นางสาวเกษร  เชาวลิต 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (A) 
1. การพิจารณางบประมาณ ในการด าเนินงาน   
2. น าผลการประเมิน/การสรุปรายงานผลมา
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และวางแผนพัฒนา
ในปีต่อไป 

20 กุมภาพันธ์ 
2564 

 
- 

 
นางสาวเกษร  เชาวลิต 
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5. งบประมาณที่ใช้ 60,020 + 26,400 + 13,580 = 100,000 บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา 60,020 - 35,020 25,000 
 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 

19,500 
10,400 
6,500 
2,600 

- 
- 
- 
- 

19,500 
10,400 
6,500 
2,600 

- 
- 
- 
- 

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

15,520 
 

8,000 
5,600 
1,920 

- 
 
- 
- 
- 

15,520 
 

8,000 
5,600 
1,920 

- 
 
- 
- 
- 

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

6,000 
 

4,000 
2,000 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

6,000 
 

4,000 
2,000 

4. โครงงานวิชาสังคมศึกษา 
   4.1 อุปกรณ์ตกแต่ง 
   4.2 บอร์ด (ฉาก PP Board) 

3,000 
1,500 
1,500 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

3,000 
1,500 
1,500 

5. กิจกรรมนิทานคุณธรรม 
   5.1 อุปกรณ์ตกแต่ง 
   5.2 บอร์ด (ฉาก) 

5,000 
2,000 
3,000 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

5,000 
2,000 
3,000 

 6. งานคหกรรม 
   6.1 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกทดลองท าอาหาร 
   6.2 เครื่องปรุง 
   6.3 แผ่นป้ายไวนิล 
   6.4 บรรจุภัณฑ์/วัสดุ/อุปกรณ์ในการตกแต่ง 
        และน าเสนอผลิตภัณฑ์ 

11,000 
5,000 
1,000 
1,000 
4,000 

  11,000 
5,000 
1,000 
1,000 
4,000 

 รวม 60,020 - 35,020 25,000 
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5. งบประมาณที่ใช้  

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
2. งานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 
26,400 - 16,400 10,000 

 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 

10,400 
5,200 
3,900 
1,300 

- 
- 
- 
- 

10,400 
5,200 
3,900 
1,300 

- 
- 
- 
- 

 2. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน คนละ 120 บาท  
จ านวนนักเรียน 50 คน 

6,000 - 6,000 - 

 3. จัดซุ้มสหวิทยาเขต 
     5.1 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 
     5.2 บอร์ดนิทรรศการ 
     5.3 ต้นไม้ตกแต่งซุ้ม 

10,000 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

10,000 
- 
- 
- 

3 งานวันวิชาการโรงเรียน 13,580 - 7,000 6,580 
 1. อาหารว่างมื้อเช้า  4,000 - 4,000 - 
 2. เต็นท์ต้อนรับแขกที่มาร่วมงาน  1,500 - 1,500 - 
 3. ของที่ระลึกประธานในพิธีเปิด 1,500 - 1,500 - 
 4. วัสดุ/อุปกรณ์ การแข่งขันทักษะ 8 กลุ่มสาระ 6,580 - - 6,580 
 รวม  100,000 - 58,420 41,580 

 
6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ วิธีการวัด/

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัด 

1 จ านวนนักเรียนที่ไดเ้ข้าร่วมกิจกรรม แสดง
ความสามารถทางวิชาการและมีความคิดสร้างสรรค์ 

สังเกต/ตรวจสอบ แบบสังเกต 
แบบตรวจสอบ 

2 จ านวนนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม แสดง
ความสามารถ 
ตามศักยภาพ  ตามความถนัด 

สังเกต/ตรวจสอบ แบบสังเกต 
แบบตรวจสอบ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1 ผู้เรียนไดแ้สดงความสามารถทางวิชาการและมีความคิดสร้างสรรค์ 

    7.2 ผู้เรียนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพ และความความถนัด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากองค์กรอ่ืน 
  7.3 ผู้เรียนทุกคนได้ตอบสนองความสามารถพิเศษ และความถนัดของตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
           7.4 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง 
 ต่อเนื่อง 
 7.5 ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรและกับบุคคลอ่ืน 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 
      (ลงชื่อ) …………………………… ผู้เสนอโครงการ  
             (นางสาวเกษร  เชาวลิต) 
                ครูช านาญการพิเศษ 

 
                                                              (ลงชื่อ)                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                    (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 
                                                           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
      (ลงชื่อ) …………………………… ผู้อนุมัติโครงการ  
            (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ  พัฒนางานแนะแนว การศึกษาและอาชีพ 
สนองพันธกิจโรงเรียน              ข้อที่ 1  จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นตาม 
                                                   หลักสูตรสถานศึกษา  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และพัฒนาตนเองอย่าง 
                                                   ต่อเนื่อง 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน          ข้อที่ 1  สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่ 
                                                    จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
สนองนโยบายโรงเรียน               ข้อที่ 12 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
                                          ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
                                            ข้อที่ 13 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการ 
                                             ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                  กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน                มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
                                                        1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                                                        ข้อที่ 6)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ                                                       
ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ             กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
เลขานุการโครงการ   นางจิราภรณ์  สุทิน 
ระยะเวลาด าเนินการ    พฤษภาคม  2563 - มีนาคม 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
              งานแนะแนว โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จัดกิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
สนองพันธกิจโรงเรียนข้อที่ข้อที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
สถานศึกษา  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  สนองเป้าประสงค์โรงเรียน 
 ข้อที่ 1 สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา  
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สนองนโยบายโรงเรียน ข้อที่ 12 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมี 
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ข้อที่ 13 สนับสนุนและ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการ ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
สุจริต สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพผู้เรียน สนองมาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ 
ผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 6)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ                                                       
งานแนะแนว โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา    
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   2. วัตถุประสงค์ 
        1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
        2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
        3. เพ่ือให้ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ มีเจตคติท่ีดีและพร้อมที่ 
จะศึกษาต่อในโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
   3. เป้าหมาย 
        3.1 เชิงปริมาณ 
              3.1.1 นักเรียนจ านวน 365 คน มีความรู้ ทักษะและเจตคติท่ีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น   
              3.1.2 นักเรียนจ านวน 365 คน มีความรู้ ทักษะและเจตคติท่ีดีหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ 
เหมาะสมกับช่วงวัย 
              3.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนสระแก้วรัตน 
วิทย์ จ านวน 200 คน มีเจตคติที่ดีและพร้อมที่จะศึกษาต่อในโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
                  3.2.1 นักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้ ทักษะและเจตคติท่ีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น   

               3.2.2 นักเรียน รอ้ยละ 80 มีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ 
เหมาะสมกับช่วงวัย 
                3.2.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ ร้อยละ 50 มีเจตคติที่ดีและพร้อม
ที่จะศึกษาต่อในโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
     4. กิจกรรมและการด าเนนิการ 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 1. กิจกรรมแนะแนวการศึกษา  11,800 นางจิราภรณ ์  สุทิน 
1 ขั้นเตรียมการ    
 - ประชุมผู้เกี่ยวข้องวางแผนการจัด

กิจกรรม 
พ.ค.63 / พ.ย.63   

 - เตรียมสถานที่ วัสดุ/อุปกรณ์ พ.ค.63 / พ.ย.63 11,800  
2 ขั้นด าเนินการ    
 - จดักิจกรรมแนะแนวการศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา   
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3 ขั้นสรุปผล/ประเมินผล    
 - ประเมินผล ก.พ.64   
 - สรุปผล/รายงานผล ก.พ.64 

 
  

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 2. กิจกรรมแนะแนวอาชีพ  1,200 นางจิราภรณ ์  สุทิน 
1 ขั้นเตรียมการ    

 - ประชุมผู้เกี่ยวข้องวางแผนการจัด
กิจกรรม 

พ.ค.63 / พ.ย.63   

 - เตรียมสถานที่ วัสดุ/อุปกรณ์ พ.ค.63 / พ.ย.63 1,200  
2 ขั้นด าเนินการ    

 - จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ ตลอดปีการศึกษา   
3 ขั้นสรุปผล/ประเมินผล    

 - ประเมินผล ก.พ.64   
 - สรุปผล/รายงานผล ก.พ.64   
 3. กิจกรรมแนะแนวส่วนตัวและสังคม  -  
1 ขั้นเตรียมการ   นางจิราภรณ์   สุทิน 
 - ประชุมผู้เกี่ยวข้องวางแผนการจัด

กิจกรรม 
มิ.ย.63 / พ.ย.63   

 - เตรียมสถานที่ วัสดุ/อุปกรณ์ มิ.ย.63  / พ.ย.63   
2 ขั้นด าเนินการ    
 - จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ ตลอดปีการศึกษา   
3 ขั้นสรุปผล/ประเมินผล    
 - ประเมินผล ก.พ.64   
 - สรุปผล/รายงานผล ก.พ.64   
 4. กิจกรรมแนะแนวสัญจร  5,000 นางจิราภรณ์   สุทิน 
1 ขั้นเตรียมการ    
 - ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ม.ค.64   
 - ติดต่อ / ประสานงานโรงเรียนในเขต

พ้ืนที่บริการ 
ม.ค.64   

 - จัดเตรียมเอกสาร ม.ค.64 2,500  
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2 ขั้นด าเนินการ    
 - แนะแนวนักเรียนเขตพ้ืนที่บริการ ม.ค.-ก.พ.64 2,500  
3 ขั้นสรุปผล / ประเมินผล    
 - ประเมินผล มี.ค.64   
 - สรุปผล / รายงานผล มี.ค.64   
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 5. กิจกรรมติดตามนักเรียนจบการศึกษา   - นางจิราภรณ์   สุทิน 
1 ขั้นเตรียมการ    
 - ส ารวจความต้องการศึกษาต่อของ

นักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 
พ.ย.63   

2 ขั้นด าเนินการ    
 - สรุปข้อมูลการพิจารณาจัดสรรโควตา ม.ค.-ก.พ.64   
 - สรุปข้อมูลความต้องการศึกษาต่อของ

นักเรียน 
มี.ค.63   

 - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง 

มี.ค.64 / พ.ค.64 
 

 
 

 

2 ขั้นสรุปผล/ประเมินผล    
 - ประเมินผล มี.ค.64   
 - สรุปผล / รายงานผล มี.ค.64   

      
   5. งบประมาณที่ใช้ 18,000 บาท 

 
ที ่

 
รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

จ าแนกหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมแนะแนวการศึกษา 11,800 - - - 
 - คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 ชุด  - - 10,000 
 - หมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ Brother   - - 600 
 - ค่าพาหนะ  - 1,200 - 
2 กิจกรรมแนะแนวอาชีพ 1,200 - - - 
 - กระดาษเอ 4 จ านวน 10 รีม  - - 1,200 
3 กิจกรรมแนะแนวส่วนตัวและสังคม - - - - 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร - - - - 
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ที ่

 
รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

จ าแนกหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 

4 กิจกรรมแนะแนวสัญจร 5,000 - - - 
 - เอกสารประกอบการแนะแนว  - - 2,500 
 - ของที่ระลึกนักเรียนชั้น ป.6 / ม.3  - - 2,500 
5 การติดตามนักเรียนจบการศึกษา  - - - - 
 รวม 18,000 - 1,200 16,800 

รวม 18,000 
    
 6. การประเมินผล 

 
ที ่

 
ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ 

วิธีวัด/
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

1    ร้อยละของนักเรียนที่ มีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดี  
   พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น   

ส ารวจ แบบสรุปการศึกษาต่อ 
ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 

2 ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ ทักษะและเจตคติท่ีดี
หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

สอบถาม แบบสอบถาม 

3 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่บริการที่ศึกษาต่อในโรงเรียนสระแก้วรัตน
วิทย์ 

ตรวจสอบ แบบสรุปความต้องการศึกษา
ต่อโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์
ของนักเรียนชั้น ป.6 

 
   7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนที่มีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น   
2. นักเรียนที่มีความรู้ ทักษะและเจตคติท่ีดีหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการมีเจตคติที่ดีและศึกษาต่อใน 

     โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 

   8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

              (ลงชื่อ)   ..................................... ผู้เสนอโครงการ 
               ( นางจิราภรณ์   สุทิน ) 
         ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
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 (ลงชื่อ)   ....................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
             ( นายอนันต์   รัตนวงศ์ ) 

            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 

 (ลงชื่อ)   ............................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                        (นางสาวนิวร   ผวิกระด้าง) 
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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โครงการ   ส่งเสริมสุขภาพกีฬาสามัคคี (ภายใน – ภายนอก) 
สนองพันธกิจโรงเรียน  ข้อที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และ      
                                        ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
สนองเป้าหมายโรงเรียน   ข้อที่ 3 ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใน 
                                          ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 
สนองนโยบายโรงเรียน   ข้อที่ 8 สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอุปนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิต   
                                          ที่ด ี 

ข้อที่ 9 สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ 
ดนตรี กีฬา  

สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
    1.1.6   ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้าน 
                                                   ความรู้ความเข้าใจ และทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรอย่างเป็น 
                                                   รูปธรรมและต่อเนื่อง           
    1.2.5 ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
    1.2.6 ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ  
ลักษณะโครงการ                    โครงการต่อเนื่อง                        
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
เลขานุการโครงการ                  นายจักรณรงค์  คงสุข    
ระยะเวลาด าเนินการ          พฤษภาคม 2563 - 31 มกราคม 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์จะต้องด าเนินการ บริหาร จัดการ ให้เป็นไป ตามพันธกิจ 
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ข้อที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม 
หลักสูตรสถานศึกษา ข้อที่ 3 ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสมและมีความสุข 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 

ตามหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
        2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
       2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
       3.1.1 นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จ านวน 365 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
                   3.1.2 บุคลากรในโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จ านวน 32 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
        3.2 เชิงคุณภาพ 

              3.2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้าน ความรู้ความเข้าใจ 
และทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
               3.2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
               3.2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
              
4. วิธีด าเนินการ 
       4.1 กิจกรรมกีฬากลุ่มเครือข่าย อ าเภอ  จังหวัด 

กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  
1. ประชุมในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาเพ่ือเตรียมการ มิ.ย.  2563  ครูจักรณรงค์  คงสุข 
ขั้นด าเนินการ  
1. ส ารวจอุปกรณ์กีฬา ก.ค. 2563  ครูจักรณรงค์  คงสุข 

2.  คัดเลือกฝึกซ้อม ก.ค. 2563  ครูจักรณรงค์  คงสุข 
3. จัดซื้ออุปกรณ์ / จัดการแข่งขัน ก.ค. 2563 30,000 ครูจักรณรงค์  คงสุข 
ขั้นติดตามประเมินผล  
1. สรุปผล รายงานผล ก.ย. 2563  ครูจักรณรงค์  คงสุข 
ขั้นปรับปรุงแก้ไข  
1. ปรับปรุงพัฒนาโครงการ / กิจกรรม ก.ย. 2563  ครูจักรณรงค์  คงสุข 

รวมงบประมาณเป็นเงิน 30,000  
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         4.2 กิจกรรมกีฬา หนึ่งคน หนึ่งกีฬา ก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ  
1. ประชุมในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาเพ่ือเตรียมการ มิ.ย.  2563  ครูจักรณรงค์  คงสุข 
ขั้นด าเนินการ  
1. วัสดุและอุปกรณ์การแข่งขัน/คัดเลือก พ.ย. 2563 5,000 ครูจักรณรงค์  คงสุข 

2.จัดการแข่งขัน ธ.ค. 2563  ครูจักรณรงค์  คงสุข 
ขั้นติดตามประเมินผล  
1. สรุปผล รายงานผล มี.ค. 2564  ครูจักรณรงค์  คงสุข 
ขั้นปรับปรุงแก้ไข  
1. ปรับปรุงพัฒนาโครงการ / กิจกรรม มี.ค. 2564  ครูจักรณรงค์  คงสุข 

รวมงบประมาณเป็นเงิน 5,000  
 
         4.3 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอัฒจันทร์ 

กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  
1. ประชุมในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาเพ่ือเตรียมการ มิ.ย.  2563  ครูจักรณรงค์  คงสุข 
ขั้นด าเนินการ  
1. ส ารวจอัฒจันทร์ มิ.ย.  2563  ครูจักรณรงค์  คงสุข 

2.ซ่อมแซมปรับปรุงอัฒจันทร์ อัฒจันทร์ละ 2,000 บาท 
จ านวน 3 อัฒจันทร์ 

มิ.ย.  2563 20,000 ครูจักรณรงค์  คงสุข 

ขั้นติดตามประเมินผล  
1. สรุปผล รายงานผล ก.ย. 2563  ครูจักรณรงค์  คงสุข 
ขั้นปรับปรุงแก้ไข  
1. ปรับปรุงพัฒนาโครงการ / กิจกรรม ก.ย. 2563  ครูจักรณรงค์  คงสุข 

รวมงบประมาณเป็นเงิน 20,000  
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 หน้าที่ 50  
 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

5. งบประมาณที่ใช้   55,000  บาท 

ที ่
รายการ/กิจกรรม/ 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
จ าแนกหมวดรายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
1 1 คน 1 กีฬา ก้าวสู่ความเป็นเลิศ 5,000 - - 5,000 
2 วัสดุและอุปกรณ์กีฬากลุ่มเครือข่าย 25,000 - - 25,000 
3 วัสดุและอุปกรณ์กีฬาอ าเภอ 2,000 - - 2,000 
4 วัสดุและอุปกรณ์กีฬาจังหวัด 3,000 - - 3,000 
5 ปรับปรุงซ่อมแซมอัฒจันทร์ 20,000 - - 20,000 
 รวม 55,000 - - 55,000 

 
6. การประเมินผล 
ที ่      ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 

 
วิธีการวัด / 
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

1 นักเรียนโรงเรียนสระแก้วร้อยละ 80 ได้เข้าร่วม
กิจกรรม  

บัญชีรายชื่อ ส ารวจ 

2 บุคลากรในโรงเรียนสระแก้วร้อยละ 80  ได้เข้าร่วม
กิจกรรม  

บัญชีรายชื่อ ส ารวจ 

3 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่
ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจ และทักษะต่างๆ ตาม
หลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

4 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้
แข็งแรง 

ตอบแบบสอบถาม ส ารวจ 
 

5 ผู้เรียนร้อยละ 80 รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่
เสมอ 

ตอบแบบสอบถาม ส ารวจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 มีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจ และทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

7.2 มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
      7.3 รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
                                        (ลงชื่อ)…………………………ผู้เสนอโครงการ 
                                                               (นายจักรณรงค์ คงสุข) 
                                                   กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

     (ลงชื่อ)…………………………ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                                                                      (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 
                                                    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
                            (ลงชื่อ)………………………… ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                        (นางสาวนิวร  ผวิกระด้าง) 
                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ                        พัฒนางานอนามัยและส่งเสริมสุขภาพ 
สนองพันธกิจโรงเรียน  ข้อที่ 7 พัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสามารถจัดการ

เรียนการสอนได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา  

ข้อที่ 3 ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน  
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข                            

สนองนโยบายโรงเรียน              ข้อที ่8 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอุปนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ 
 ดี 
 ข้อที่ 9 สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ 

ดนตรี กีฬา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน               กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน            มาตรฐานที่ 1 
ลักษณะโครงการ                    โครงการต่อเนื่อง           
หน่ายงานที่รับผิดชอบ          กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
เลขานุการโครงการ               นางฐิติรัตน์ อนันต์ 
ระยะเวลาด าเนินการ            ตลอดปีการศึกษา 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
               ด้วยโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  จะต้องด าเนินการบริหาร จัดการให้เป็นไปตามพันธกิจโรงเรียน
สระแก้วรัตนวิทย์ ข้อที่ 7 พัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสามารถจัดการเรียนการสอนได้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป้าประสงค์ของโรงเรียนข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร
สถานศึกษา ข้อที่ 3 ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสมและมีความสุข สนองนโยบายโรงเรียน ข้อที่ 8 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอุปนิสัย สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี ข้อที่ 9 สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 
มาตรฐานการศึกษาที่ 1  คุณภาพผู้เรียน จึงจัดโครงการพัฒนางานอนามัยและส่งเสริมสุขภาพ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 ผู้เรียนมีน้ าหนักส่วนสูงและพัฒนาการทางร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข  
          2.2 ผู้เรียนผ่านการทดสอบสมรรถนะทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพละศึกษา 
          2.3 ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคมและแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
          2.4 ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญ ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตระดับดี        
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3.  เป้าหมาย  
3.1   เชิงปริมาณ 

                3.1.1 นักเรียนจ านวน 365 คน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
                3.1.2 บุคลากรจ านวน  31 คน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
          3.2   เชิงคุณภาพ 
               3.2.1 ผู้เรียนร้อยละ 90 มีน้ าหนักส่วนสูงและพัฒนาการทางร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
               3.2.2 ผู้เรียนร้อยละ 85 ผ่านการทดสอบสมรรถนะทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพละศึกษา 
               3.2.3 ผู้เรียนร้อยละ 85 มีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคมและแสดงออกอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย 
               3.2.4 ผู้เรียนร้อยละ 75 ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญ ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ระดับด ี 
      
4. วิธีด าเดินการ/ขั้นตอนด าเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมพัฒนางานห้องพยาบาล 
1 4.1 ขั้นเตรียมการ    
 -ประชุมคณะกรรมการวางแผนจัดกิจกรรม  พฤษภาคม 2563  ครูฐิติรัตน์ 
2 4.2 ขั้นด าเนินการ    
 -จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาเวชภัณฑ์ห้องพยาบาล  มิถุนายน 2563 2,500  
 -จัดซื้อเตียงนอน มิ.ย.-ก.ค. 2563 5,000  
 -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานในห้องพยาบาล / ปี ตลอดปีการศึกษา 0  
 -จัดท าป้ายรณรงค์อาหารปลอดภัย/ประชุมแม่ค้า ตลอดปีการศึกษา 500  
 รวมงบประมาณเป็นเงิน  8,000  
3 4.3 ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน    
 1.ตอบแบบสอบถาม    
 2.สรุปผล รายงานผล    
4 4.4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข    

 1.ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ    
 2.ปรับปรุงพัฒนาโครงการ    
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
1 4.1 ขั้นเตรียมการ    
 -เสนอขออนุมัติกิจกรรม พฤษภาคม 2563  ครูฐิติรัตน์ 
 -ประชุมคณะกรรมการ พฤษภาคม 2563   
 -ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ พฤษภาคม 2563   
 -เตรียม วัสดุอุปกรณ์ พฤษภาคม 2563   
2 4.2 ขัน้ด าเนินการ    
 - วันต่อต้านยาเสพติดโลก มิถุนายน 2563 1,000  
 รวมงบประมาณเป็นเงิน  1,000  
3 ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน    
 -สรุปผล/รายงานผล/ตอบแบบสอบถาม กรกฎาคม 2563   
4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข    
 1.ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ    
 2.ปรับปรุงพัฒนาโครงการ    

กิจกรรมวันเอดส์โลก 
1 ขั้นเตรียมการ    
 -เสนอขออนุมัติกิจกรรม พฤศจิกายน 2563   
 -ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ พฤศจิกายน 2563   
2 ขั้นด าเนินการ    
 -ติดต่อวิทยากร    
 -ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ    
 -ประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักเรียนทราบ    
 -เตรียมสถานที ่วัสดุอุปกรณ์    
 -กิจกรรมวันเอดส์โลก และการป้องกันการตั้งครรภ์ ธันวาคม 2563 1,000  
 -ให้ความรู้หน้าเสาธง    
 รวมงบประมาณเป็นเงิน  1,000  
3 ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน    
 -ประเมินผล    
 -สรุปผล/รายงานผล 

 
มกราคม 2564   
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข    
 1.ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ    
 2.ปรับปรุงพัฒนาโครงการ    

กิจกรรมพัฒนาดูแลสุขภาพตนเอง 
1 ขั้นเตรียมการ    
 -ประชุมคณะกรรมการวางแผนจัดกิจกรรม พฤษภาคม 2563   
 -ประชาสัมพันธ์    
2 ขั้นด าเนินการ    
 -ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงนักเรียนระดับ ชั้น ม. 1-6 พฤษภาคม 2563   
 -ทดสอบสมรรถนะทางกาย พ.ค.-ก.ค. 2563 -  
 -ประเมินสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม ตลอดปีการศึกษา   
 -ประเมินสมรรถนะด้านความสามารถการใช้ทักษะชีวิต ตลอดปีการศึกษา   
 -ตรวจสุขภาพประจ าปีคณะครู นักการ แม่ค้า    
 รวมงบประมาณเป็นเงิน  -  
3 ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน    
 -ประเมินผล    
 -สรุปผล/รายงานผล กุมภาพันธ์ 2564   
4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข    
 1.ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ    

 2.ปรับปรุงพัฒนาโครงการ    
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5.   งบประมาณที่ใช้     จ านวน   10,000 บาท         

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาเวชภัณฑ์ห้องพยาบาล 2,500 - - 2,500 
2 จัดซื้อเตียงนอน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5,000 - - 5,000 
3 จัดซื้ออุปกรณ์ส านักงาน 0 - - 0 
3 จัดท าป้ายรณรงค์อาหารปลอดภัย/ประชุมแม่ค้า  500 - - 500 
4 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 1,000 1,000 - - 
5 กิจกรรมวันเอดส์โลก และการป้องกันการตั้งครรภ์ 1,000 1,000 - - 
 รวม 10,000 2,000 - 8,000 

 
6.   การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 ร้อยละของผู้เรียนมีน้ าหนักส่วนสูงและพัฒนาการทางร่างกาย

ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ส ารวจน้ าหนักส่วนสูง แบบประเมิน 

2 ร้อยละของผู้เรียนผ่านการทดสอบสมรรถนะทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมพละศึกษา 

ทดสอบสมรรถนะ แบบประเมิน 

3 ร้อยละของผู้เรียน มีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม
และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

บันทึกข้อมูลในแบบ
ประเมิน 

แบบประเมิน 

4 ร้อยละของผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตระดับดี        

บันทึกข้อมูลในแบบ
ประเมิน 

แบบประเมิน 

 
7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      3.2.1 ผู้เรียนมีน้ าหนักส่วนสูงและพัฒนาการทางร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข  
      3.2.2 ผู้เรียนผ่านการทดสอบสมรรถนะทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพละศึกษา 
      3.2.3 ผู้เรียน มีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคมและแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  
      3.2.4 ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญ ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตระดับดี  
      3.2.5 ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ ความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุ และมีปัญหาทางเพศ     
      3.2.6 ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
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      3.2.7 ผู้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น   
      3.2.8 ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ   
ตามจินตนาการ 
 
8.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
                                         (ลงชื่อ)   .................................  ผู้เสนอโครงการ 

                            (นางฐิติรัตน์  อนันต์) 
                                                                    คร ูวิทยฐานะครู ช านาญการพิเศษ 
                                             
                                                    (ลงชื่อ)   .................................   ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                         (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 

                                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
                                                    (ลงชื่อ)                                ผู้อนุมัติโครงการ 

                                        (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง)                                      
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่งานศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
สนองพันธกิจโรงเรียน  ข้อที่ 1.จัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จ าเป็นตาม 

หลักสูตรสถานศึกษา และมีทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ข้อที่ 2.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย   

                    ตนเอง รักการเรียนรู้ มีทักษะอาชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ข้อที่ 6.ส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา  
ท้องถิ่นและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองเป้าประสงค์โรงเรียน  ข้อที่ 10. ผู้เรียนมีความตระหนัก เห็นคุณค่า สืบสานประเพณี วัฒนธรรม    
                                        อนุรักษ์ความเป็นไทย และสิ่งแวดล้อม      
สนองนโยบายโรงเรียน  ข้อที่ 2. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา การจัดกิจกรรม และการจัดการเรียน 

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    ข้อที่ 11. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม 

หลักสูตร 
สนองกุลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    
        ข้อที่ 3.การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
        ข้อที่ 4. มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
      มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

       ข้อที่ 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ 
    น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ลักษณะโครงการต่อเนื่อง  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
เลขานุการโครงการ  นางวาสนา  ฉายประทีป 
ระยะเวลาด าเนินการ         พฤษภาคม 2563  ถึง   กุมภาพันธ์  2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ศิลปะเป็นเรื่องธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวนักเรียนทุกคน เห็นได้จากชิ้นงานที่นักเรียนส่งครู การจัดโครงการ
นี้ เพ่ือเป็นการกระตุ้นสมรรถภาพของนักเรียนให้แสดงออกมาได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งตรงตามมาตรฐานที่ 1 1.2 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ข้อที่ 3. ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ข้อ
ที่ 4. มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ข้อที่ 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
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2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เรียน มีวัสดุอุปกรณ์ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ เพียงพอในการจัดกิจกรรม 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียน มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ  

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ทั้งภายในและภายนอก     

สถานศึกษา 
2.4 เพ่ือให้ผู้เรียน สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์  

3.เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 ผู้เรียนจ านวน 365 คน เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ทั้งภายใน    
 และภายนอกสถานศึกษา  
             3.1.2 ผู้เรียนจ านวน 100 คน สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรีและ     
  นาฏศิลป์ 
3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.1.1 ผู้เรียนร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ทั้งภายใน    
 และภายนอกสถานศึกษา  
             3.1.2 ผู้เรียนร้อยละ 80 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ 

4. กิจกรรมแลการด าเนินงาน  

1. กิจกรรม 1 คน 1 ดนตรี ก้าวสู่ความเป็นเลิศ  
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 

- ประชุม วางแผน 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- สอบถามราคา 

 
 พ.ค.  2563 

 
- 

ครูสราญ  บุราสิทธิ์ 
ครูวาสนา  ฉาย
ประทีป 

2. ขั้นด าเนินการ 
- จัดซื้อตู้แอมป์ 1 ตัว 
 

 
 มิ.ย. 2563 

 
- 

 
ครูสราญ  บุราสิทธิ์ 

 - ประชาสัมพันธ์ พ.ค. 63 ถึง ก.พ. 
64 
 

- ครูสราญ บุราสิทธิ์ 



ส่วนที่ 4 หน้าที่ 60  
 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 - แบ่งกลุ่มประเภทของดนตรีที่มีอยู่ให้

ผู้เรียนเลือกเล่นดนตรีที่ถนัด 
พ.ค. 2563  ครูสราญ บุราสิทธิ์ 

 -จัดการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง 
1.กิจกรรมวันสุนทรภู่  
2.กิจกรรมวันวิชาการโรงเรียน 
   รางวัลที่ 1 500  บาท 
   รางวัลที่ 2 300  บาท 
   รางวัลที่ 3 200  บาท 

 ก.พ. 2564 - ครูสราญ บุราสิทธิ์ 

3. ขั้นติดตามประเมินผล 
- ประเมินผล 
- สรุปผล / รายงานผล 

 ก.พ. 2564 - ครูสราญ  บุราสิทธิ์ 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
-  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือหาข้อดี
ข้อเสีย และหาแนวทางพัฒนา 

ก.พ. 2564 - ครูสราญ  บุราสิทธิ์ 

 รวมงบประมาณเป็นเงิน  -  

 2. กิจกรรม ส่งเสริมนักเรียนสู่งานด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์    
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

- ประชุม วางแผน 
- ขออนุมัติโครงการ 
- สอบถามราคาวัสดุอุปกรณ์ 

 
พ.ค. 63 

 
- 

ครูวาสนา 
ฉายประทีป 

ครูสราญ  บุราสิทธิ์ 

2 
 
 
 
 
 

ขั้นด าเนินการ 
 -จัดท าค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ 
- ประชุมคณะกรรมการ 
-จัดซื้ออุปกรณ์ดนตรีในวงดุริยางค์ 
- จัดซื้อชุดการแสดงนาฏศิลป์ 
( เกาะอก,ผ้านุ่งลายไทย,บอดี้สูท,สไบพัท,สไบ
กรอง,เครื่องประดับ,โก๊ะผม, 
- จัดท าค าสั่งไปราชการ 
- ขออนุญาตผู้ปกครอง 

มิ.ย. 63 
 ถึง 

ม.ค. 64 

 
 
 
- 

 
 
 

ครวูาสนา   
ฉายประทีป 

ครูสราญ  บุราสิทธิ์ 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 - นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี 

นาฏศิลป์ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
   

3 ขั้นติดตามประเมินผล 
- ประเมินผล 
- สรุปผล/ รายงานผล 

 
ก.พ. 64 

 
- 

ครูวาสนา 
ฉายประทีป 

ครสูราญ  บุราสิทธิ์ 
4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข 

-ประชุมคณะกรรมการเพ่ือหาข้อดี ข้อเสีย        
และหาแนวทางพัฒนา 

 
ก.พ. 64 

 
- 

กลุ่มสาระศิลปะ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 รวมงบประมาณเป็นเงิน    

5. งบประมาณที่ใช้ ประมาณ  0 บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ศิลปะ - - - - 
2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ดนตรี - - - - 
3 ซื้อชุดการแสดงนาฏศิลป์ - - - - 

 รวม - - - - 

6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 85 ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของ

ผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน 

2. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้เรียนเกิดความชื่นชม ในการเข้าร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
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8. ผู้เสนอโครงการ 
 
ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอโครงการ 

                           ( นางวาสนา  ฉายประทีป ) 
                                                     คร ู
 

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

ลงชื่อ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                 ( นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง  ) 
                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   นักเรียนพิเศษเรียนร่วม 
สนองพันธกิจโรงเรียน   ข้อที่ 1. จัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จ าเป็นตาม 

หลักสูตรสถานศึกษา และมีทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  ข้อที่ 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย   
                                        ตนเอง รักการเรียนรู้ มีทักษะอาชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อที่ 6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมภูมิ    
                                          ปัญญาท้องถิ่นและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                                   
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน  ข้อที่ 1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ข้อที่ 2. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้    
               และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

   ข้อที่ 3. ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน   
                                ชีวติประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 
   ข้อที่ 4 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคมได้เต็มศักยภาพของ 
                               ตนเอง 

สนองนโยบายโรงเรียน   ข้อที่ 10. สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์   
                                        คิดสังเคราะห์และมีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์  
                                           คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 
   ข้อที ่11. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม  
                                        หลักสูตร 

ข้อที่ 12.  สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้   
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ข้อที่ 13. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการ   
ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพที่สุจริต 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
      1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

        ข้อที่ 1. มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
               ข้อที่ 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย     
                               แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

      ข้อที่ 3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
       ข้อที่ 4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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      ข้อที่ 5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
          ข้อที่ 6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
เลขานุการโครงการ  นางวาสนา  ฉายประทีป  
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2563  ถึง   มีนาคม  2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542   กล่าวถึง
หลักการว่าด้วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจสติปัญญา การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่ง 
บกพร่อง เช่นเดียวกัน ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยค านึงถึงความ สามารถของบุคคลนั้น ๆ เป็นส าคัญ 
และต้องพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ     คณะครูผู้รับผิดชอบเด็กกลุ่มที่มีความบกพร่องการเรียนรู้จึงได้ พัฒนา
หลักสูตรและแผนการเรียนร่วมส าหรับเด็กพิเศษเป็นรายบุคคล  

ดังนั้น กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของ
ผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 1. มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 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
นักเรียนพิเศษเรียนร่วม ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เรียน มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ                                             
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ  

คิดเห็นและแก้ปัญหา 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียน มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
2.4 เพ่ือให้ผู้เรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  สารสนเทศและการสื่อสาร          
2.5 เพ่ือให้ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 เพ่ือให้ผู้เรียน มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

   3.1.1  ผู้เรียน จ านวน 20 คน มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิด  
 ค านวณ   

3.1.2  ผู้เรียน จ านวน 20 คน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  
 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  

   3.1.3  ผู้เรียน จ านวน 20 คน มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
3.1.4  ผู้เรียน จ านวน 20 คน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

  สื่อสาร 
3.1.5  ผู้เรียน จ านวน 20 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
3.1.6 ผู้เรียน จ านวน  20 คน มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องาน อาชีพ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.1.1  ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
   3.1.2  ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด วิจารณญาณ อภิปราย 
  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

3.1.3  ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   3.1.4  ผู้เรียน ร้อยละ 80  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  สารสนเทศและการสื่อสาร 

3.1.5  ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
3.1.6 ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ          

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

- ประชุม วางแผน  
- ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการสอน 
-เตรียมเอกสารประกอบการคัดกรอง 

 
พฤษภาคม 

2563 

 
ครูวาสนา  ฉาย
ประทีป 

 
 

2. ขั้นด าเนินการ 
- ประชุมคณะกรรมการเพ่ือมอบมายงาน 
- คัดกรองนักเรยีนตามเอกสารการคัดกรอง  
- ติดต่อประสานงานและน านักเรียนไปตรวจวัด IQ 
- จัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  ( IEP,IIP ) 

 
มิถุนายน 2563- 

กุมภาพันธ์ 
2564 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

ครูผู้สอน 
ครูวาสนา  ฉาย

ประทีป 
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ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม วัน / เดือน / ปี ผู้รับผิดชอบ 
 - จัดสอนเสริมตามรายวิชาตาม แผนการสอนเฉพาะบุคคล( IIP )  ครูผู้สอน 

3. ขั้นประเมินติดตาม 
- วัดผล/ประเมินผล 
- ตอบแบบสอบถาม 
- สรุปผล / รายงานผล 

 
มีนาคม 2564 

 
 

 
ครูผู้สอน 

ครูวาสนา  ฉาย
ประทีป 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- ติดตามให้การช่วยเหลือผู้เรียนที่เรียนอ่อน 

 
มีนาคม  2564 

กลุ่มสาระ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 
5. งบประมาณที่ใช้  จ านวน    3,000   บาท   

ที ่ รายการ / กิจกรรม / การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกหมวดรายจ่าย 

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

 รวม 3,000 - 3,000 - 
 
6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ วิธีการวัด / 
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสม
ตามระดับชั้น 

ตรวจชิ้นงาน ชิ้นงาน 
 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เหมาะสมตามระดับชั้น  

สังเกต 
 

แบบสังเกต 
 

3. ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตาม
ระดับชั้น  

ทดสอบ แบบทดสอบ 

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

 

ทดสอบ แบบทดสอบ 
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ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ วิธีการวัด / 
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

5. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อ
ในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับ
ช่วงวัย 

สังเกต 
ตรวจชิ้นงาน 
ทดสอบ 

แบบบันทึกการสังเกต 
ชิ้นงาน 
แบบทดสอบ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

7.1 เพื่อให้ผู้เรียน มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ                                             
7.2 เพื่อให้ผู้เรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ  

คิดเห็นและแก้ปัญหา 
7.3 เพื่อให้ผู้เรียน มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
7.4 เพื่อให้ผู้เรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  สารสนเทศและการสื่อสาร          
7.5 เพื่อให้ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
7.6 เพ่ือให้ผู้เรียน มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
      ลงชื่อ ……………….…………………… ผู้เสนอโครงการ  
             ( นางวาสนา  ฉายประทีป ) 
                             คร ู
 

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

 
 
       ลงชื่อ ………………………..…………… ผู้อนุมัติโครงการ  
              ( นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง ) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและ 

การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
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ชื่อโครงการ   จ้างบุคลากรทางการศึกษา 
สนองพันธกิจโรงเรียน   ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาทุกระดับตามหลักการ   
                                          และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
    ข้อที่ 7 พัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการ 
                                          เรียนการสอนได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
                                          ข้อที่ 8 จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ 
                                          ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน  ข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 

    ข้อที่ 12 สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานการศึกษา                                             
           ขั้นพ้ืนฐาน  

                                          ข้อที่ 13 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศท่ี 
                                          เน้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
สนองนโยบายโรงเรียน   ข้อที่ 5 สนับสนุนส่งเสริม และเร่งรัดพัฒนาให้ครูมีความรู้ความสามารถ                                               
                                          ตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมีคุณลักษณะที่เหมาะสม 
    ข้อที่ 11 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม 
                                          หลักสูตร 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
    ข้อที่  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
    ข้อที่  2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 
                                          หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
                                          ข้อที่ 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
เลขานุการโครงการ  นางระพีพร  ปอปาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2563 -  เมษายน 2564 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
                    ด้วยโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ได้ก าหนดพันธกิจ  ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทาง
การศึกษาทุกระดับตามหลักการ และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ข้อที่ 7 
พัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ข้อที่ 8 จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ เป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา ข้อที่ 12 
สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 13 สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่เน้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  นโยบายโรงเรียน
ข้อที่ 5 สนับสนุนส่งเสริม และเร่งรัดพัฒนาให้ครูมีความรู้ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมี
คุณลักษณะที่เหมาะสม ข้อที่ 11 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร       
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  และมาตรฐาน
โรงเรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ข้อที่  2.2  มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา ข้อที่  2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  ข้อที่ 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ทั้งนี้เพ่ือให้
การด าเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับพันธกิจ เป้าประสงค์  นโยบาย  กลยุทธ์ และมาตรฐานโรงเรียน จึงได้
ด าเนินการจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด   

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีสามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยขณะอยู่ในสถานศึกษา 

 4. เพื่อให้ครูมีจ านวนเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนและสอนตรงตามวิชาเอก  
5. เพ่ือให้มีบุคลากรทางการศึกษามีจ านวนเพียงพอและมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน  

 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

     3.1.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ ในระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 50  
     3.1.2 ผู้เรียนร้อยละ 70 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในชีวิตประจ าวันเหมาะสมตาม  
             ระดับชั้น 
     3.1.3 นักเรียนทุกคนมีความปลอดภัยขณะอยู่ในสถานศึกษา 
     3.1.4 ครูมีจ านวนเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนและสอนตรงตามวิชาเอก 
     3.1.5 บุคลากรทางการศึกษามีเพียงพอตามโครงสร้างการปฏิบัติงาน 
3.2 เชิงคุณภาพ 
     3.2.1  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด   
     3.2.2  ผู้เรียนมีสามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
     3.2.3  ผู้เรียนมีความปลอดภัยของนักเรียนขณะอยู่ในสถานศึกษา 
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     3.2.4  ครูสอนตรงตามวิชาเอก และมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ 
   มอบหมาย  

     3.2.5 บุคลากรทางการศึกษามีเพียงพอและมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 

4. วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนด าเนินงาน 
ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. จ้างครูรายวิชาที่ขาดแคลน  226,600 นางระพีพร ปอปาน 

1.ขั้นเตรียมการ เม.ย.63 -  
2.ขั้นด าเนินการ 
    - จ้างครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาและพละ
ศึกษา จ านวน 2 คน 
 (เดือนละ 20,600 บาท ระยะเวลา 11 เดือน) 

พ.ค.63 – มี.ค.64  
 
 

226,600 

 
 
 
 

 3.ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน     
    - ประเมินผล เม.ย.64 -  
    - สรุปผล เม.ย.64 -  
4.ขั้นปรับปรุงแก้ไข เม.ย.64 -  

2. จ้างยามและแม่บ้าน  126,000 นางสุกัญญา  ณ นคร 
1.ขั้นเตรียมการ เม.ย.63 -  
2.ขั้นด าเนินการ 
    - จ้างยาม  จ านวน 1 คน  
(เดือนละ 10,000 ระยะเวลา 12 เดือน)   
    - สมทบกองทุนประกันสังคม        

 
พ.ค.63 – 
เม.ย.64 

 
 

120,000 
6000 

 
 

3.ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน     
    - ประเมินผล เม.ย.64 -  
    - สรุปผล เม.ย.64 -  
4.ขั้นปรับปรุงแก้ไข เม.ย.64 -  

3. จ้างครูภาษาต่างประเทศ - 360,000 นางจุลีพร  บุราสิทธิ์ 
1.ขั้นเตรียมการ เม.ย.63 -  
2.ขั้นด าเนินการ 
    - จ้างครูผู้สอน จ านวน 2 คน 
      วิชาภาษาอังกฤษ เดือนละ 25,000 บาท 
       ระยะเวลา 10 เดือน  จ านวน 1 คน 

พ.ค.63 – มี.ค.64  
 
 

250,000 
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ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
      วิชาภาษาจีน เดือนละ 10,000 บาท       
      ระยะเวลา 11 เดือน  จ านวน 1 คน 

 
110,000 

3.ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน     
    - ประเมินผล เม.ย.64 -  
    - สรุปผล เม.ย.64 -  
4.ขั้นปรับปรุงแก้ไข เม.ย.64 -  

 
5. งบประมาณที่ใช้  712,600 บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 จ้างครูรายวิชาที่ขาดแคลน 226,600 226,600 - - 
2 จ้างยามและแม่บ้าน 

(งบสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน) 
126,000 126,000  

- 
 
- 

3 จ้างครูภาษาต่างประเทศ 
(งบสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน) 

360,000 360,000 - - 

 
6. การประเมินผล 

 

ที ่
 

ตัวช้ีวัดสภาพความส าเสร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด   

ตรวจนับ -สมุด ปพ.5 
-เอกสารผลการเรียน 

2 ผู้เรียนมีสามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได้เหมาะสมตามระดับชั้น 

ตรวจนับ -สมุด ปพ.5 
-เอกสารผลการเรียน 

3 ผู้เรียนมีความปลอดภัยของนักเรียนขณะอยู่ใน
สถานศึกษา 

ตรวจนับ -เอกสารงานอนามัย 
  -เอกสารกลุ่มบริหาร 

    กิจการนักเรียน 
4 ครูสอนตรงตามวิชาเอก และมีศักยภาพในการจัดการ

เรียน 
การสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมาย  

ส ารวจ 
ตรวจสอบ 

-เอกสารอัตราก าลัง 
-เอกสาร ผลการปฏิบัติงาน 

5 บุคลากรทางการศึกษามีเพียงพอและมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ส ารวจ 
ตรวจสอบ 

-เอกสารอัตราก าลัง 
-เอกสาร ผลการปฏิบัติงาน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
             7.1  ผู้เรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด   
             7.2  ผู้เรียนมีสามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
             7.3  ผู้เรียนมีความปลอดภัยของนักเรียนขณะอยู่ในสถานศึกษา 
             7.4  ครูสอนตรงตามวิชาเอก และมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ 
                    มอบหมาย  
             7.5 บุคลากรทางการศึกษามีเพียงพอและมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
                              (ลงชื่อ) ……………..……………… ผู้เสนอโครงการ  
                        (นางระพีพร ปอปาน) 
                        ครูช านาญการพิเศษ 
 

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

 
             (ลงชื่อ) …..………….…………..… ผู้อนุมัติโครงการ  
                        (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ     พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ 
สนองพันธกิจโรงเรียน ข้อที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความรู้และ

ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี21 และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  ข้อที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า 

สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 1 สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

  ข้อที่  2 สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนอย่าง
หลากหลายใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
อย่างคุ้มค่า 

สนองนโยบายโรงเรียน ข้อที่ 3   สนับสนุน  ส่งเสริม ให้มีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาท่ีทันสมัยและหลากหลาย 

  ข้อที่ 11 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร 

  ข้อที่ 12 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 ข้อที่ 15 ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา   

  ข้อ 2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

  (2.4)  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง   ใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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เลขานุการโครงการ      นางสาวกนกวรรณ  นนทศักดิ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ      พฤษภาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 
  
1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  มีหน้าที่พัฒนานักเรียนในด้าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ วิทยาการสมัยใหม่ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ /ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  และห้อง
คอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการศึกษาเล่าเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นห้องปฏิบัติการ
ทางคอมพิวเตอร์  เพื่อตอบสนองพันธกิจโรงเรียน ข้อที่ 1  จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ข้อ
ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า ตอบสนองเป้าประสงค์โรงเรียน  ข้อที่ 1 สถานศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ข้อที่ 2 สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาอย่างคุ้มค่าสนองนโยบายโรงเรียน ข้อที่ 3 สนับสนุน  ส่งเสริม ให้มีสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีทันสมัยและหลากหลาย ข้อที่ 11 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร 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 เพ่ือปรับปรุงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับความเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี 
                ประสิทธิภาพ 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

   3.1.1 นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จ านวน 365 คน มีอุปกรณ์การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 
ที่มีความพร้อมและเพียงพอต่อการศึกษาเรียนรู้ 
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   3.1.2 นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จ านวน 365 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                        
                       คอมพิวเตอร์เป็นไปตามเกณฑ์   
   3.1.3 ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 คน จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมาย  
                       เต็มเวลา เต็มความสามารถ 
   3.1.4 ปรับปรุงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 20 เครื่อง ที่ได้รับความเสียหาย ให้ 
                       สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ มีอุปกรณ์การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อม 
                            และเพียงพอต่อการศึกษาเรียนรู้ ร้อยละ 80 
   3.2.2 นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เป็นไปตาม 
                            เกณฑ์ ร้อยละ 80 
   3.2.3 ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา  
                            เต็มความสามารถ ร้อยละ 90 
   3.2.4 ปรับปรุงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับความเสียหายให้สามารถใช้งานได้    
                            อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 
 

4. วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนด าเนินงาน 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ   

     -  เสนอโครงการขออนุมัติโครงการ 
     -  ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
     -  ประชุมคณะกรรมการ 

พ.ค.63 – มิ.ย.63 - กนกวรรณ นนทศักดิ์ 

2 ขั้นด าเนินการ                                                            
     -  ขออนุมัติโครงการ 
     -  ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 

ก.ย.63 – ม.ค.64 40,000 กนกวรรณ นนทศักดิ์ 

3 
 

ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน                                                                                    
     -  ประเมินผล ก ากับ ติดตาม  
ตรวจสอบการเนินงานตามกิจกรรม 
     -  ตอบแบบสอบถาม 
     -  บันทึกการจัดกิจกรรม   
     -  สรุปผล/รายงานผลโครงการ 
 

ม.ค.64 - กนกวรรณ นนทศักดิ์ 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข  
     - ประเมินผลจากการด าเนินงาน
ตามกิจกรรม 
     - สรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

ก.พ.64 - กนกวรรณ นนทศักดิ์ 

 

5. งบประมาณที่ใช้ 40,000 บาท (งบเรียนฟรี 15 ปี) 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. จัดซื้อ/ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในห้อง

คอมพิวเตอร์ 
40,000   - - 40,000   

รวมทั้งสิ้น 40,000   - - 40,000   
 

6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จ านวน 370  

คน มีอุปกรณก์ารเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ที่มีความ
พร้อมและเพียงพอต่อการศึกษาเรียนรู้ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

2. นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จ านวน 370 
คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
เป็นไปตามเกณฑ์  

ตรวจสอบ ปพ.5 

3. ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 คน จัดการ
เรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา 
เต็มความสามารถ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

4. ปรับปรุงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
จ านวน 20 เครื่อง ที่ได้รับความเสียหายให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1. นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์   มีอุปกรณ์การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการศึกษาเรียนรู้ 
  7.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เป็นไปตามเกณฑ์ 
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7.3 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
  7.4 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เสียหาย ได้รับการซ่อมแซม ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
                  (ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ 
                          (นางสาวกนกวรรณ นนทศักดิ์) 
                               ต าแหน่ง ครู 
 
                  (ลงชื่อ)...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                               (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 

                               ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

                  (ลงชื่อ)...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                              (นางสาวนิวร  ผวิกระด้าง) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ     พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
สนองพันธกิจโรงเรียน  ข้อที่ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร  
                                          และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 7 โรงเรียนมีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ี 
                                          หลากหลาย ทันสมัยเพียงพอที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และตรงตาม 
                                          มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองนโยบายโรงเรียน  ข้อที่ 3 สนับสนุน ส่งเสริม ให้มีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน              กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ             งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
เลขานุการโครงการ    นายเจริญ  เรืองรอง 
ระยะเวลาด าเนินการ    มิถุนายน 2563  -  พฤศจิกายน  2564 
 

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 ผู้เรียนและบุคลากรจ านวน 365 คน ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
3.2 เชิงคุณภาพ   
     3.2.1ผู้เรียนมีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 หน้าที่ 80  
 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน   
ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

  -เขียนโครงการ 
  -เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

 
พ.ค. 63 
พ.ค.63 

 
- 
- 

ครูเจริญ  เรืองรอง 

2 ขั้นด าเนินการ 
  -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

 
15  มิ.ย.63 – พ.ย. 63 

 
30,000 

 

3 ขั้นติดตามประเมินผล 
  -ประเมินผล 

 
ก.พ. 64 

 
- 

 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข ก.พ. 64 -  

 
5. งบประมาณที่ใช้ จ านวน 30,000  บาท  

ที ่ รายการ / กิจกรรม / การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
1 กล้องวงจรปิด 25,000 - - 25,000 
2 อุปกรณ์ระบบเสียงภายในโรงเรียน 5,000 - - 5,000 
 รวมเงินงบประมาณ 30,000 - - 30,000 

 
6. การประเมินผล   
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ วิธีการวัด / 

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัด 

1 ผู้เรียนและบุคลากรจ านวน 365 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)                                              
 หัวหน้างานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  
ลงชื่อ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 

                                                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

                                                     ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                 (นางสาวนิวร  ผวิกระด้าง) 
                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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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 ให้มีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่ 
                                               ทันสมัยและหลากหลาย 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ข้อ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้     
อย่างมีคุณภาพ 
ข้อ 3.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู้ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
เลขานุการโครงการ  นางวาสนา  ฉายประทีป 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2563 - มีนาคม  2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา การ
ปฏิบัติงานทะเบียนวัดผลเป็นงานเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลนักเรียนทุกคน และผลการเรียนของนักเรียน มีการ
จัดเก็บข้อมูลด้วยโปรแกรมงานทะเบียน (SGS) ซึ่งมีการพัฒนาระบบ พัฒนาโปรแกรมให้สะดวก รวดเร็ว เพ่ือ
รองรับข้อมูล เก็บข้อมูล และเรียกใช้ข้อมูลอย่างเป็นปัจจุบัน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ข้อที่ 2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ข้อ 2.3 การ
วางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  กลุ่มบริหารวิชาการเห็นความส าคัญจึงได้มี
โครงการพัฒนางานทะเบียนวัดผลขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือการวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ   
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
3.1.2 เพื่อให้ครูทุกคนใช้โปรแกรมงานทะเบียนในการจัดท าทะเบียนวัดผลรายวิชา (SGS)   
3.1.3 เพ่ือให้มีแบบบันทึกผลการเรียน (ปพ.1, ปพ.2) ส าหรับนักเรียนทุกคน 

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

 
4. กิจกรรมและการด าเนินการ 

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

- ส ารวจปัญหา ความต้องการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 
พ.ค. 2563 

 
ครวูาสนา  ฉายประทีป 

2. ขั้นด าเนินการ 
- อบรม ปรับปรุง / พัฒนาการใช้โปรแกรมงาน
ทะเบียน SGS 

 
ต.ค. 2563 
มี.ค. 2564 

 
ครูกรีฑาพล เทพแก้ว 
ครวูาสนา  ฉายประทีป 

3. ขั้นประเมินติดตาม 
- ประเมินผล 
- สรุปผล / รายงานผล 

 
ต.ค. 2563 
มี.ค. 2564 

 
ครวูาสนา  ฉายประทีป 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- พัฒนาการใช้โปรแกรมงานทะเบียน              
  การจัดท าทะเบียนวัดผลรายวิชา  (SGS)  โดย
ครูผู้สอน 

 
ต.ค. 2563 
มี.ค. 2564 

 
ครูกรีฑาพล  เทพแก้ว 
ครวูาสนา ฉายประทีป 

 
5. งบประมาณที่ใช้ จ านวน 1,000 บาท 
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6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ 
วิธีการวัด / 
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. สถานศึกษาพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม 

แฟ้มเอกสาร 
เอกสารงานทะเบียน 

ปพ. ต่าง ๆ 

โปรแกรมงานทะเบียน 
การจัดท าทะเบียนวัดผล

รายวิชา  (SGS) 
 2. สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหาร

และการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน และเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

ตรวจสมุด ปพ.5 
ตรวจแบบรายงานผล 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ ร้อยละ 100   
7.2 ครูทุกคนใช้โปรแกรมงานทะเบียนในการจัดท าทะเบียนวัดผลรายวิชา (SGS) 

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

 
(ลงชื่อ)…………………………………………..ผู้เห็นชอบโครงการ 

                (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 
                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
         (ลงชื่อ)………....…………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 

              (นางสาวนิวร  ผวิกระด้าง) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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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  เทพแก้ว 
ระยะเวลาด าเนินการ  มีนาคม 2563 
 

 

1. หลักการและเหตุผล   
 เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  กลุ่ม
บริหารงานวิชาการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือ
พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ข้อ 2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ข้อ 2.1 การ
วางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมายและด าเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

2.2 เพ่ือให้เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน  
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด ความสนใจ และเต็มตามศักยภาพ  
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4  ได้เข้าเรียน และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ    
 3.1.2 นักเรียนชั้น ม.1 จ านวน 90 คน ได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน    

3.1.3 นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 จ านวน 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 
       ถนัดความสนใจ และเต็มตามศักยภาพ 
 

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

- ประชุม วางแผน  
- ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 

 
 

มี.ค. 63 
 

 
 

2,000 

 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
งานประชาสัมพันธ์ 

2. ขั้นด าเนินการ  (D) 
- ด าเนินการรับสมัครตาม วัน เวลาที่ก าหนด 

 
21-24  มี.ค. 63 

 
2,000 

 
กรรมการตามค าสั่ง 

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

 
 เม.ย.63 

 

 
- 

 
นายกรีฑาพล  เทพแก้ว 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข  (A) 
1. รับสมัครนักเรียนที่ไม่ได้มาสมัครตามวัน  
เวลาที่ก าหนด 
2. แนะน าผู้ปกครองให้น านักเรียนที่อ่านไม่
ออกไปตรวจวัด IQ 

 
มี.ค. - เม.ย.63 

 
- 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

5. งบประมาณที่ใช้ จ านวน 0 บาท   
 

ที ่ รายการ / กิจกรรม / การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
1. ค่าไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ม.1 

และ ม.4 
- - - - 

2. ค่าอาหารครูผู้รับสมัคร - - - - 
 รวม - - - - 
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6. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ 
วิธีการวัด / 
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 จ านวน 90 คน ได้เข้าเรียน และ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ    

ตรวจนับ 
สังเกต 

แบบบันทึกการสังเกต 

2. นักเรียนชั้น ม.1 จ านวน 90 คน ได้เข้ารับการศึกษาภาค
บังคับครบทุกคน    

ตรวจนับ 
สังเกต 

แบบบันทึกการสังเกต 

3. นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 จ านวน 130 คน ได้รับการ
ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาตามความถนัด ความสนใจ และ
เต็มตามศักยภาพ 

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) 
                    ครูช านาญการพิเศษ 

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

 
                (ลงชื่อ) …………….……………..…… ผู้อนุมัติโครงการ  
                 (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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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  เทพแก้ว 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม / สิงหาคม / พฤศจิกายน 2563 / มกราคม 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยมาตรฐานการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
สถานศึกษา ข้อ 2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ข้อ 2.3 การวางแผนการบริหาร
และการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสังคมโลกปัจจุบัน 
จ าเป็นต้องพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้เป็นไปตามยุคสมัย  และสนับสนุนนโยบายการพัฒนาของรัฐ  ระบบ
การบริหารงานวิชาการนับเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนอันได้แก่  การ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน   การซ่อมเสริมการเรียนรู้   การพัฒนาระบบทะเบียนจัดท าฐานข้อมูลผู้เรียนให้
เป็นปัจจุบัน น าไปใช้ในการวางแผนงาน  การพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียนจัดการประเมินผล
การเรียนรู้ผู้น ามาพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้  ให้สอดคล้องกับสังคม
ปัจจุบัน และเสริมสร้างการพัฒนาท้องถิ่น   ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวนี้จ าเป็นต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการเสริมสร้างศักยภาพ เพ่ือสนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาตรฐานนี้ ทางกลุ่ม
บริหารวิชาการเห็นความส าคัญจึงได้ด าเนินโครงการนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 2.2 เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหางานวิชาการให้มีความเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทาง  
ราชการ 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการ 
 2.5 เพ่ือจัดระบบข้อมูลสาระสนเทศและใช้สาระสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษา 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

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

ได้เหมาะสมตามสถานการณ์         
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการมีการจัดองค์กรการปฏิบัติงานที่มีความคล่องตัว ร้อยละ 90 
3.2.2 กลุ่มบริหารงานวิชาการมีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างครอบคลุมและทันต่อการใช้ 

งานร้อยละ 90  
 

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

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ส ารวจวัสดุ – อุปกรณ์ส านักงาน 

 
พ.ค. 63 

 

 
นายกรีฑาพล  เทพแก้ว 

 

2. ขั้นด าเนินการ  (D) 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. พัฒนารูปแบบการบริหารงาน 
3. ด าเนินการตามรูปแบบ 

 
พ.ค. 63 

 

 
นายกรีฑาพล  เทพแก้ว 

 

3. ขั้นประเมินติดตาม  (C) 
1. ประเมินผล ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบการเนินงานตาม
กิจกรรม  

  
เดือนละ  1 ครั้ง 

 
นายกรีฑาพล  เทพแก้ว 
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ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม วัน / เดือน / ปี ผู้รับผิดชอบ 
 2. ตอบแบบสอบถาม 

3. บันทึกการจัดกิจกรรม   
4. สรุปผล/รายงานผลโครงการ 

  

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข  (A) 
1. ประเมินผลจากการด าเนินงานตามกิจกรรม 
2. สรุปรายงานผลของการด าเนินกิจกรรม 
- เพ่ิมงบประมาณ เนื่องจากหมึกและไขใช้จ านวนมาก 
หมึก  จ านวน 90 กล่อง X 500  = 45,000 บาท 
ไข     จ านวน 20 ม้วน  X 2,800  = 56,000 บาท 
                                    รวม = 101,000  บาท 

 
ภาคเรียนละ 1 

ครั้ง 

 
นายกรีฑาพล  เทพแก้ว 

 

 
5. งบประมาณที่ใช้ จ านวน 151,000 บาท   

ที ่ รายการ / กิจกรรม / การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
1. พัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ 

- หมึก/ไข อัดส าเนา 
- กระดาษ/วัสดุส านักงาน 

80,000 
50,000 
30,000 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

80,000 
50,000 
30,000 

 รวม 80,000 - - 80,000 
 
6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด / 
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. สถานศึกษามีการพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

สังเกต 
ประเมินผล 

แบบประเมินผล 
 

2. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

สังเกต 
ประเมินผล 

แบบประเมินผล 
 

3. สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

สังเกต 
ประเมินผล 

แบบประเมินผล 
 

4. สถานศึกษามีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ และ 

สังเกต 
ประเมินผล 

แบบประเมินผล 
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ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด / 
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

 ด าเนินการอย่างเป็นระบบ   
5. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพ่ือกระตุ้นให้

ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
สังเกต 

ประเมินผล 
แบบประเมินผล 

 

6. สถานศึกษาก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหาร และการ
จัดการศึกษาอย่างเหมาะสม 

สังเกต 
ประเมินผล 

แบบประเมินผล 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. กลุ่มบริหารงานวิชาการมีการจัดองค์กร โครงสร้างและระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กร 
        อย่างเป็นระบบและปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์ 
 2. กลุ่มบริหารงานวิชาการมีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน  
 3. นักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการ 
 4. ครูมีความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
      (ลงชื่อ) ……………..…………………… ผู้เสนอโครงการ  
               (นายกรีฑาพล  เทพแก้ว) 
                  ครูช านาญการพิเศษ 

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

 
      (ลงชื่อ) ……………………………..…… ผู้อนุมัติโครงการ  
              (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สนองพันธกิจโรงเรียน            ข้อที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร             
                                                   สถานศึกษา และมีทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

    ข้อที่ 7 พัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการเรียนการ      
                                      สอนได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สนองเป้าประสงค์โรงเรียน  ข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ข้อที่ 3 ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน 
                               ชีวติประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 
    ข้อที ่5 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
    ข้อที่ 12 สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานการศึกษา  
                               ขั้นพ้ืนฐาน  

สนองนโยบายโรงเรียน            ข้อที่ 2 สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา การจัดกิจกรรม และการจัดการเรียนการสอนที่ 
                                                  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    ข้อที่ 6 พัฒนาให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ   
    และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    ข้อที่ 11 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
สนองมาตรฐานโรงเรียน    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ข้อ 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
    สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง    ใหม ่  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ           กลุ่มบริหารวิชาการ 
เลขานุการโครงการ  นางสาวเกษร  เชาวลิต 
ระยะเวลาด าเนินการ  กันยายน 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ มีการจัดท าและปรับปรุง-พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามี
การจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อ 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ที่ 1 สถานศึกษามีการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา และสามารถตรวจสอบได้ ตัวบ่งชี้ที่ 3 สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม
สาระ ทุกกลุ่มเป้หมายเชื่อมโยงชีวิตจริง 
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2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือให้ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 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 ครูจ านวน 31 คน มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ  
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

3.1.2 ครูจ านวน 31 คน ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และพัฒนาการทางสติปัญญา 

3.1.3 ครูจ านวน 31 คน มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย 
วิธีการที่หลากหลาย 

3.1.4 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
3.1.5 โรงเรียนจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด และความ  

สนใจ  
           3.1.6 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ   
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ครูร้อยละ 90 มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ  
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

3.2.2 ครูร้อยละ 90 ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ 
พัฒนาการทางสติปัญญา 

3.2.3 ครูร้อยละ 90 มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย 
วิธีการที่หลากหลาย 
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3.2.4 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
3.2.5 โรงเรียนจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด และความ  

สนใจ  
          3.2.6 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ   
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 

- บันทึกข้อความแจ้งครูทุกกลุ่มสาระ
รับทราบ ก าหนด วัน/เวลา/ ในการ ปรับปรุง 
แก้ไข และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้
เป็นปัจจุบัน 
- ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การ 
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  

 
 

ก.ย. 63 
 

 
 

- 

 
 
 
 
 

 
 
 
ครูเกษร  เชาวลิต 
 

2. ขั้นด าเนินการ 
- กลุ่มสาระประชุมจัดท า ปรับปรุง แก้ไข 
และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้เป็น
ปัจจุบัน 

 
ก.ย. 63 

 

 
2,500 บาท 

3. ขั้นประเมินติดตาม 
- ประเมินผล 
- สรุปผล/รายงานผล 
- กลุ่มสาระน าหลักสูตรมาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

 
ก.ย. 63 

 

 
- 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- น าผลการประเมิน/การสรุปรายงานผลมา
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และวาง
แผนพัฒนาในปีต่อไป 

 
ก.ย. 63 

 

 
- 
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5. งบประมาณที่ใช้ จ านวน 2,500 บาท 
ที ่ รายการ / กิจกรรม / การใช้งบประมาณ งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
1. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ    จ านวน 27 คน 1,500 - 1,500 - 
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดท าเอกสารปรับปรุงหลักสูตร 1,000 - - 1,000 
 รวม 2,500 - 1,500 1,000 

 
6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ วิธีการวัด / 
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. คร ูจ านวน 27 คน มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  

 
ประเมินผล / สังเกต 

แบบประเมินผล/ 
แบบสังเกต 

2. คร ูจ านวน 27 คน ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา  

 
ประเมินผล / สังเกต 

แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้/แบบประเมินผล/ 

แบบสังเกต 
3. คร ูจ านวน 27 คน มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
 

ประเมินผล / สังเกต 
แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ แบบประเมินผล/ 

แบบสังเกต 
4. นักเรียนเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลาย เลือกเรียน

ตามความถนัด และความสนใจ 
ประเมินผล แบบเลือกรายวิชาเพ่ิมเติม 

5. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น 

ประเมินผล/นิเทศ หลักสูตรสถานศึกษา 

6. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียน 

- ทดสอบ 
- ประเมินผล 

- แบบทดสอบ 
- สมุด ปพ.5 
- ระเบียนแสดงผลการ
เรียน ปพ.1 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
7.2 โรงเรียนจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด และความสนใจ  
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7.3 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ  
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน  
 7.4 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 7.5 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง  
สติปัญญา 
 7.6 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

7.7 นักเรียนเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลาย เลือกเรียนตามความถนัด และความสนใจ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
      (ลงชื่อ) …………………………… ผู้เสนอโครงการ  
             (นางสาวเกษร  เชาวลิต) 
           ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ 
 

      (ลงชื่อ) ………………………….. ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                  (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 
                                                       ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
      (ลงชื่อ) …………………………… ผู้อนุมัติโครงการ  
             (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   การนิเทศภายใน 
สนองพันธกิจโรงเรียน  ข้อที ่7 พัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ สามารถ 
    จัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที ่13 สถานศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ จัดกระบวนการเรียน 
    การสอนได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที ่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

(3) การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผล 
 การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 (4) การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
    สถานศึกษา 
สนองนโยบายโรงเรียน  ข้อที่ 3  สนับสนุน  ส่งเสริม ให้มีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
    ที่ทันสมัยและหลากหลาย 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
เลขานุการโครงการ  นายกรีฑาพล  เทพแก้ว 
ระยะเวลาด าเนินการ  กรกฎาคม  2563  และ  ธันวาคม  2563 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

การนิเทศการเรียนการสอนภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  จะท าให้ครูและผู้บริหารได้มองเห็นปัญหา  
ท าให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที  ก่อให้เกิดการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ตาม มาตรฐานที่  2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และมีการการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษา เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดี คน
เก่ง และมีความสุข   ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบการนิเทศการเรียนการสอน  
  2.  เพ่ือให้ครูได้น าผลการนิเทศไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยู่เสมอ  
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3.  เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
       3.1.1  ครูทุกคนของโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ได้รับการนิเทศการเรียนการสอน 
       3.1.2  ครูทุกคนของโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ น าผลการนิเทศไปปรับปรุงการสอน 
       3.1.3  ผู้เรียนทุกคนของโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ได้รับการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
3.2 เชิงคุณภาพ 

                  3.2.1 โรงเรียนมีการจัดการด้านการนิเทศการเรียนการสอน   
                  3.2.2 ครูร้อยละ 100 ได้น าผลการนิเทศไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยู่เสมอ  
 
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ  นายกรีพาพล  เทพแก้ว 

      -  ขออนุมัติโครงการ 16 พ.ค.63 
      -  ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 21 พ.ค.63 
      -  ประชุมคณะกรรมการ 24 พ.ค.63 
      -  จัดท าปฏิทินการออกนิเทศ 27 พ.ค.63 
      -  แจ้งครูและแจกปฏิทิน 29 พ.ค.63 
      -  เตรียมสถานที่  สื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์และเอกสาร  ก.ค.63 

ธ.ค.63 
2 ขั้นด าเนินการ  
      -  จัดการนิเทศ  ณ  ห้องศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ก.ค.63 

ธ.ค.63 
3 ขั้นตรวจสอบ  
      -  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือหาข้อดี –ข้อเสียและ

แนวทางพัฒนาข้อดี  ปรับปรุงข้อเสีย 
ส.ค.63 
ม.ค.64 

4 ขั้นรายงานผล  
      -  ประเมินผล ก.พ.64 
      -  สรุปผล ก.พ.64 
      -  รายงานผล มี.ค.64 
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5.  งบประมาณที่ใช้  0 บาท 

ที ่
รายการ/กิจกรรมการใช้ 

งบประมาณ 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 
 
 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 

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

 
6.  การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ

ทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและทักษะ
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

การสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 

2 สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษาอย่าง
เหมาะสม ชัดเจน และเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

การสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1  โรงเรียนมีการจัดการนิเทศการเรียนการสอนเป็นระบบดีขึ้น 
7.2  ครูน าผลการนิเทศไปปรับปรุงการเรียนการสอนท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
7.3  ผู้บริหารได้รับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องขึ้น 

     7.4  ครูมีความพึงพอใจที่ได้รับการนิเทศสูงขึ้น 
 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
     (ลงชื่อ)………………………………………………….ผู้เสนอโครงการ 
              (นายกรีฑาพล  เทพแก้ว) 
                        ครูช านาญการพิเศษ 
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(ลงชื่อ)………………………………………………….ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 
                    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

(ลงชื่อ)………………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ                             พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียน 
สนองพันธกิจโรงเรียน                 ข้อที่  2 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย  
                                             ตนเองรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   
                                             ข้อที่ 3 พัฒนาส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
                                             ผู้เรียนอย่างหลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
                                             อย่างคุ้มค่า 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน            ข้อที่ 2  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ  
                                             พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
                                             ข้อที่ 5 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง 
                                             หลากหลาย  
                                             ข้อที่ 6 สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 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 
ระยะเวลาด าเนินการ                  พฤษภาคม  2563 – กุมภาพันธ์  2564 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ห้องสมุดมีหน้าที่จัดหาสื่อ/ วัสดุการอ่านประเภทต่างๆเพ่ือตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สนอง
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษา 
2.2  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึง  
      กลุ่มเป้าหมาย 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
     3.1.1 นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จ านวน 365 คน ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
     3.1.2 บุคลากรโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จ านวน 31 คน ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้โรงเรียน 
3.2 เชิงคุณภาพ 
     3.2.1 นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  
             ร้อยละ 76 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินการ 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วันเดือนปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นการเตรียมการ  

ตลอดปีการศึกษา 

2563 

 

- 

 

 

 

 

นางวาสนา  หนูหนัน 

และทีมงาน 

 - จัดหา/จัดซื้อ วัสดุ 

2 ขั้นด าเนินการ 10,000 บาท 

 -เตรียมวัสดุ บริการ 

3 ขั้นตอนสรุปผล มี.ค. 64 - 

 -สรุปผลประเมินผล/รายงานผล 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข 

 -  -น าผลการประเมินไปปรับปรุง

พัฒนาในปีต่อไป 

 
5. งบประมาณที่ใช้   10,000 บาท 
ที ่ รายการกิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1 ค่าวารสาร 10,000 - - 10,000 

2 ค่าหนังสือพิมพ์  - -  

3 หนังสือและสื่ออ่ืนๆ  - -  
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ที ่ รายการกิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

4 อุปกรณ์ส านักงาน  - -  

5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  - -  

รวม 10,000   10,000 

 
6.การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ วิธีการวัดผล เครื่องมือที่วัด 

1 เก็บสถิติการใช้บริการ เก็บสถิติ แบบเก็บสถิติ 

2 ผลการประเมินความพึงพอใจ ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1.1 นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ร้อยละ 74 ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
7.1.2 บุคลากรโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ร้อยละ 74 ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
 

 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                              

                     (ลงชื่อ).......................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                                    (นางวาสนา  หนหูนัน) 
                                                                                      ครูช านาญการพิเศษ 
 
                                                        

                                                                     (ลงชื่อ).......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                                  ( นายอนันต์  รัตนวงศ์ ) 
                                                                         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                             
   
                                                                         (ลงชื่อ).......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                                 ( นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
                                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ              สอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6             
                                 ปีการศึกษา  2563 
สนองพันธกิจโรงเรียน       ข้อที ่3 พัฒนาและส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมคุณภาพผู้เรียนอย่าง 
                                   หลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน  ข้อที ่ 4  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคมได้เต็มศักยภาพของตนเอง 
สนองนโยบายโรงเรียน       ข้อที ่ 4  สนับสนุนส่งเสริมความสัมพันธ์  และความร่วมมือกับชุมชนในการ 
                                   พัฒนาการศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
                                 2.2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
                                   2.2.3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด         
                                   การศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารวิชาการ 
เลขานุการโครงการ     นางวนิดา  ยุเหล็ก 
ระยะเวลาด าเนินการ     มกราคม  2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  มีหน้าที่ส่ 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  เพ่ือให้มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้  
ภายใน และภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่ 
เกี่ยวข้อง  
           2.2. เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ   
   ครอบครวั ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง  
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

     3.1.1 ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา  สังกัดโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช    
          จ านวน 300  คน  เข้าสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ   

     3.1.2 สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และให้บริการด้านวิชาการแก่โรงเรียนประถมศึกษา 
           ในจังหวัดนครศรีธรรมราช   
 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

     3.2.1 ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา  สังกัดโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช  
          ร้อยละ 80 เข้าสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ   

     3.2.2 สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และให้บริการด้านวิชาการแก่โรงเรียนประถมศึกษา 
           ในจังหวัดนครศรีธรรมราช   
 

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

- ประชุม วางแผนการด าเนินงาน / แต่งตั้งคณะกรรมการ 
- ประชาสัมพันธ์ 
- รับสมัครนักเรียน 
- ประกาศรายชื่อ เลขประจ าตัวสอบ หน้าห้องสอบ 

 
25 พ.ย. 63 
1 ธ.ค. 63 

16 ธ.ค. 63 –10 ม.ค. 64
ม.ค. 63 

 
 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
กรรมการตามค าสั่ง 
 

2. ขั้นด าเนินการ 
- จัดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 8 
- ตรวจข้อสอบ / กรอกคะแนน / ประมวลผล / จัดล าดับที่ 
- ประกาศผลการสอบ 
- มอบรางวัล 

 
22 ม.ค. 64 

 
27 ม.ค. 64 
4 ก.พ.  64 

 
 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
กรรมการตามค าสั่ง 

3. ขั้นประเมินติดตาม 
- ประเมินผล 
- สรุปผล / รายงานผล 

 
17 ก.พ.  64 

 
ครูวนิดา  ยุเหล็ก 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในวันมอบรางวัล 
- ใช้สถานที่ในห้องประชุม  
- ผู้เรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์เข้าร่วมในพิธีด้วย 

 
 

5  ก.พ.  64 

 
 
กรรมการตามค าสั่ง 
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5. งบประมาณที่ใช้  จ านวน   -   บาท 
ที ่ รายการ / กิจกรรม / การใช้งบประมาณ งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดท าเอกสารข้อสอบ - - - - 
 รวม - - - - 

 

6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ วิธีการวัด / 

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา  สังกัดโรงเรียนประถมศึกษา
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 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) ………………………………………… ผู้เสนอโครงการ  
                     ( นางวนิดา  ยุเหล็ก ) 
                          ต าแหน่ง คร ู
      (ลงชื่อ) ………………………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                            ( นายอนันต์   รัตนวงศ์  ) 
                                                               ประธานคณะกรรมการการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
      (ลงชื่อ) ………………………………………… ผู้อนุมัติโครงการ  
                  ( นางสาวนิวร  ผวิกระด้าง ) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ    ทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
สนองพันธกิจโรงเรียน    ข้อที่  3 พัฒนาส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
                                          ผู้เรียนอย่างหลากหลาย  ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
                                          อย่างคุ้มค่า 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่  3  ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน 
                                          ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและมีความสุขและทักษะที่จ าเป็นตาม 
    หลักสูตรสถานศึกษา 
    ข้อที่ 5  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
สนองนโยบายโรงเรียน  ข้อที่  2  สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรม และการจัดการเรียนการสอน 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงบประมาณ 
เลขานุการโครงการ    นางสุกัญญา  ณ นคร 
ระยะเวลาด าเนินการ   มิถุนายน  2563 - กุมภาพันธ์  2564 
............................................................................................................................. .............................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือเป็นส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีความรู้จากการศึกษานอกสถานที่  กล้าแสดงออก  มีความรู้
ความสามารถ  มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์เต็มศักยภาพ  เน้นพัฒนาส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย  ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  เน้นคุณธรรมน าความรู้  สนองเป้าประสงค์โรงเรียนข้อที่  1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา  การจัด
กิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน  ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ทางโรงเรียนเห็นความส าคัญในการส่งเสริมให้
นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทร  และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
 2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง    

2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนัก  รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม   
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
        3.1.1 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
  3.1.2 ผู้เรียนทุกคนมีความเอ้ืออาทร  และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
  3.1.3 ผู้เรียนทุกคนยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง   
  3.1.4 ผู้เรียนทุกคนตระหนัก  รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม    
             3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
  3.2.2 ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทร  และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
  3.2.3 ผู้เรียนยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง   
  3.2.4 ผู้เรียนตระหนัก  รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม   
 

4. กิจกรรมและการด าเนินการ 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ  นางสุกัญญา  ณ นคร 
     - ประชุมชี้แจงบุคลากร  นักเรียน พ.ค. 64  
2 ขั้นด าเนินการ   
     - จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ม.ค. 64  
3 ขั้นสรุปผลประเมินผล   
     - ประเมินผล ก.พ. 64  

 

5. งบประมาณ    จ านวน        72,000  บาท   
ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ             จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 
 

ค่าจ้างเหมารถ  7  คัน 72,000 - 72,000 - 

รวมเงิน 72,000 - 72,000 - 
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6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 
 

นักเรียนทุกคนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 

สังเกต 
ทดสอบ 

แบบประเมิน 
 

2 
 

นักเรียนทุกคนมีความเอ้ืออาทร  และกตัญญู
กตเวทีตอ่ผู้มีพระคุณ  

สังเกต 
ทดสอบ 

แบบประเมิน 
 

3 
 

นักเรียนทุกคนยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง   

สังเกต 
ทดสอบ 

แบบประเมิน 
 

4 นักเรียนทุกคนตระหนัก  รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม   

สังเกต 
ทดสอบ 

แบบประเมิน 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนทุกคนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
 7.2 นักเรียนทุกคนมีความเอ้ืออาทร  และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
 7.3 นักเรียนทุกคนยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง   
 7.4 นักเรียนทุกคนตระหนัก  รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     (ลงชื่อ)..................................................ผู้เสนอโครงการ 
         ( นางสุกัญญา  ณ นคร ) 
                                คร ู

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

(ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (  นางสาวนิวร  ผวิกระด้าง  ) 
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์   
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ชื่อโครงการ     สร้างขวัญก าลังใจแก่นักเรียน 
สนองพันธกิจโรงเรียน     ข้อที่  3  พัฒนาส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
                                           ผู้เรียนอย่างหลากหลาย  ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
                                           อย่างคุ้มค่า 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน  ข้อที่  1  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 ข้อที่ 5  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
สนองนโยบายโรงเรียน   ข้อที่  2  สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรม และการจัดการเรียนการสอนที่ 
                                           เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน    มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงบประมาณ 
เลขานุการโครงการ     นางสุกัญญา  ณ นคร 
ระยะเวลาด าเนินการ    มิถุนายน  2563 - กุมภาพันธ์  2564 
....................................................................................... .................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือเป็นส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้กล้าแสดงออก  มีความรู้ความสามารถ  มีคุณธรรม  จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สนองพันธกิจโรงเรียน ข้อ 3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์เต็มศักยภาพ  เน้นพัฒนาส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย  ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
เน้นคุณธรรมน าความรู้  สนองเป้าประสงค์โรงเรียนข้อที่  1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร
สถานศึกษา ข้อที่ 5  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง  สนองนโยบายโรงเรียนข้อที่  2. 
สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา  การจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน  ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ทางโรงเรียน
เห็นความส าคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะ  ในระดับเขตพ้ืนที่  อ าเภอ  จังหวัด  ที่มีความ
ตั้งใจ  เสียสละ  มุ่งม่ัน และได้รับรางวัล  จึงได้จัดโครงการสร้างขวัญก าลังใจแก่นักเรียนขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์   
 2.1  เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 2.2  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทร  และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
 2.3  เพ่ือให้ผู้เรียนยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง    

2.4  เพื่อให้ผู้เรียนตระหนัก  รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม   
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3. เปา้หมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
        3.1.1  นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
  3.1.2  นักเรียนทุกคนมีความเอ้ืออาทร  และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
  3.1.3  นักเรียนทุกคนยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง   
  3.1.4  นักเรียนทุกคนตระหนัก  รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม    
 
             3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  
  3.2.2  ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทร  และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
  3.2.3  ผู้เรียนยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง   
  3.2.4  ผู้เรียนตระหนัก  รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม   
 

4. กิจกรรมและการด าเนินการ 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ  นางสุกัญญา  ณ นคร 
     - ประชุมชี้แจงบุคลากร  นักเรียน พ.ค. 63  
2 ขั้นด าเนินการ   
     - ยกย่องชมเชยหน้าแถว   มิ.ย. 63 –ก.พ. 64  
     - มอบเงินรางวัลตามที่ก าหนด ทุกครั้งที่นักเรียนเข้า

ร่วมประกวด แข่งขัน 
และได้รับรางวัล ระดับ

เขต อ าเภอ จังหวัด 

 

3 ขั้นสรุปผลประเมินผล   
     - ประเมินผล ก.พ. 64  

 

5. งบประมาณ    จ านวน  40,000    บาท   
ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ             จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 
 

ค่าตอบแทนนักเรียน  เหรียญทอง เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง 

40,000 40,000 - - 

รวมเงิน 40,000 40,000 - - 
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6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 
 

นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร  

สังเกต 
ทดสอบ 

แบบประเมิน 
 

2 
 

นักเรียนทุกคนมีความเอ้ืออาทร  และกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  

สังเกต 
ทดสอบ 

แบบประเมิน 
 

3 
 

นักเรียนทุกคนยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง   

สังเกต 
ทดสอบ 

แบบประเมิน 
 

4 นักเรียนทุกคนตระหนัก  รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม   

สังเกต 
ทดสอบ 

แบบประเมิน 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1  นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  
 7.2  นักเรียนทุกคนมีความเอ้ืออาทร  และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
 7.3  นักเรียนทุกคนยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง   
 7.4  นักเรียนทุกคนตระหนัก  รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม   
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     (ลงชื่อ)..................................................ผู้เสนอโครงการ 
         ( นางสุกัญญา  ณ นคร ) 
                                คร ู

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

(ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                ( นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง ) 
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์   
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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 
 ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เลขานุการโครงการ     นางสุกัญญา  ณ นคร 
ระยะเวลาด าเนินการ      พฤษภาคม  2563 - มีนาคม  2564 
............................................................. ..............................................................................................................  
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  การบริหารงานของ
สถานศึกษา  จะต้องได้รับความร่วมมือระหว่างชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นบุคคลที่ได้รับบทบาท
หน้าที่ส่งเสริม  ดูแล  ติดตาม การบริหารงานในสถานศึกษา 
 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อโรงเรียนและชุมชน  จึงต้องมีการประชุมวางแผน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และชี้แจงแนวปฏิบัติในการด าเนินงานต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์   
 2.1  เพื่อประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 2.2  เพื่อก ากับดูแล ติดตาม  การขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
        3.1.1 สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี  
            การศึกษา 
  3.1.2 เพื่อก ากับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียน 
             ละ 1 ครั้ง  
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             3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.1.1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ  ผอ.รร. 
     - ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน พ.ค. 63  
2 ขั้นด าเนินการ  นางสุกัญญา  ณ นคร 
 - ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  ครั้งที่ 1 ก.พ. 63  
 - ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  ครั้งที่ 2 พ.ค. 63  
3 ขั้นสรุปผลประเมินผล   
     - ประเมินผล มี.ค. 64  

 

5. งบประมาณ    จ านวน        -     บาท   (เบิกจากเงินงบประมาณ) 
ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ             จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา - - - - 

รวมเงิน - - - - 
 

6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 จ านวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
นับจ านวนครั้ง บันทึกการประชุม 

2 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการในสถานศึกษา การสอบถาม แบบสอบถาม 
 

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

7.2 เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อโรงเรียนและชุมชน 
7.3 สถานศึกษาได้รับการติดตาม  ก ากับ  ดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาแบบมีส่วน 

ร่วม อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     (ลงชื่อ)..................................................ผู้เสนอโครงการ 
          ( นางสุกัญญา  ณ นคร ) 
                                 คร ู

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

(ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   ( นางสาวนิวร   ผวิกระด้าง ) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ     พัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณ 
สนองพันธกิจโรงเรียน     ข้อที่  7 พัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสามารถจัดการ 
                                           เรียนการสอนได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน  ข้อที่  12  สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐาน 
                                         การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
สนองนโยบายโรงเรียน    ข้อที่  1 เร่งรัดพัฒนาให้มีการจัดองค์กร  โครงสร้าง และการบริหารงาน  
                                         อย่างเป็นระบบครบวงจร  ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน    มาตรฐานที่  2 
 ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงบประมาณ 
เลขานุการโครงการ     นางสุกัญญา  ณ นคร 
ระยะเวลาด าเนินการ      พฤษภาคม  2563 - มีนาคม  2564 
......................................................................................................... .................................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกลุ่มบริหารงบประมาณมีหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษา มาตรฐานการบริหารและการจัด
การศึกษา สนองพันธกิจโรงเรียน ข้อที่  7  พัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสามารถจัดการ 
เรียนการสอนได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนองเป้าประสงค์โรงเรียนข้อที่  12  สถานศึกษาจัด
กระบวนการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนองนโยบายโรงเรียน   ข้อที่  1 เร่งรัดพัฒนา
ให้มีการจัดองค์กร โครงสร้าง และการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร  ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษาสนอง
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา สนองมาตรฐาน
โรงเรียน  มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  กลุ่มบริหารงบประมาณ
จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 
 

 2. วัตถุประสงค์   
 2.1  เพื่อใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 2.2  เพื่อการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
 2.3  เพื่อนักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน พึงพอใจในผลการบริหารจัดการศึกษา 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
        3.1.1 เพื่อให้การบริหารงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ  มีงบประมาณเพียงพอ 
  3.1.2 ครู บุคลากร ร้อยละ  90  พึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
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           3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.1.1 โรงเรียนใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
  3.1.2 โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
  3.1.3 นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน พึงพอใจในผลการบริหารจัดการศึกษา 
 
 4. กิจกรรมและการด าเนินการ 
 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ  ผอ.รร. 
     - ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน พ.ค. 63  
     - ส ารวจวัสดุอุปกรณ์   
2 ขั้นด าเนินการ  นางสุกัญญา  ณ นคร 
 - จัดซื้อ-จัดจ้าง มิ.ย. 63   
 - จัดซ่อม พ.ค. 63 –ก.พ. 64  
 -จ่ายค่าสาธารณูปโภค ตลอดปีการศึกษา  
3 ขั้นสรุปผลประเมินผล   
     - ประเมินผล มี.ค. 64  

 

5. งบประมาณ จ านวน 198,000 บาท  ( เงินอุดหนุน 158,000 บาท เงินระดมทรัพยากร  40,000  บาท ) 
 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ             จ าแนกหมวดรายจ่าย 
ค่าสาธารณ ู ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 งานพัสดุและสินทรัพย์ 2,000   2,000 
2 งานการเงิน-บัญชี 2,000   2,000 
3 งานซ่อมแซมวัสดุ-ครุภัณฑ์ส านักงาน 10,000  10,000  
4 งานพัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 4,000   4,000 
5 งานสาธารณูปโภค 180,000 180,000   

รวมเงิน 198,000 180,000 10,000 8,000 
 

 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 หน้าที่ 118  
 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

6. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 โรงเรียนใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม สังเกต แบบบันทึกการสังเกต 
2 โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย

ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

3 นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน พึงพอใจในผลการ
บริหารจัดการศึกษา 

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
2. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
3. นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน พึงพอใจในผลการบริหารจัดการศึกษา 

 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
     (ลงชื่อ)..................................................ผู้เสนอโครงการ 
          ( นางสุกัญญา  ณ นคร ) 
                                คร ู

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

(ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (  นางสาวนิวร   ผิวกระด้าง ) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ     จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
สนองพันธกิจโรงเรียน ข้อที่ 7 พัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการ

เรียนการสอนได้มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 12. สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองนโยบายโรงเรียน  ข้อที่ 17 เร่งรัดพัฒนาให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพครบวงจร  คือ
    มีการวางแผนด าเนินการตามแผน ตรวจสอบประเมินผล  ปรับปรุงและ
    รายงาน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
เลขานุการโครงการ  นางสาววาสนา  คุระแก้ว 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2563  และ มีนาคม 2564 
............................................................................................................................. .............................................. 
1.  หลักการและเหตุผล 
  โครงการจัดท าแผนปฎิบัติการประจ าปี จัดท าเพื่อพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การศึกษา และ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9(3) ให้
ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา น าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาตามท่ีก าหนด  

งานแผนงานโรงเรียนมีหน้าที่สนับสนุนให้บุคลากรทุกกลุ่มงาน  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอน  การจัดท าโครงการต่างๆในสถานศึกษา  อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมศักยภาพทางด้านการบริหาร
จัดการของโรงเรียนให้ทันเหตุการณ์ในยุคโลกาภิวัฒน์และสนองนโยบายในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2542 (ปรับปรุง พ.ศ. 2545 )  ที่ให้มีการจัดการเรียนรู้และวัดประเมินผลที่หลากหลาย 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้เป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 
  

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือจัดท าและด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 ที่มุ่งหมายคุณภาพตามมาตรฐาน  
การศึกษาของสถานศึกษา 
 2.2 เพ่ือรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1 กลุ่มบริหารงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม มีงบประมาณสนับสนุนในการ 
บริหารงานตามงาน/โครงการ 

  3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1 มีจัดท าและด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 ที่มุ่งหมายคุณภาพตาม 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3.2.2 มีการรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  

 

4.  วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขัน้เตรียมการ  นางสาววาสนา  คุระแก้ว 

      -  ขออนุมัติโครงการ 15 พ.ค.63  
      -  ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 18 พ.ค.63  
      -  ประชุมคณะกรรมการ 27 พ.ค.63  
2 ขั้นด าเนินการ   
      -  ประชุมผลการด าเนินการตัดงบประมาณ

จัดท าแผนประจ าปี 
 22 พ.ค.63  

3 ขั้นตรวจสอบ   
      -  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือหาข้อดี –

ข้อเสียและแนวทางพัฒนาข้อดี  ปรับปรุง
ข้อเสีย 
     - ประชุมเขียนโครงการ 

23 มี.ค.64 
 
 

23 มี.ค.64 

 

4 ขั้นรายงานผล   
      -  ประเมินผล 29 มี.ค.64  
      -  สรุปผล 30 มี.ค.64  
      -  รายงานผล 31 มี.ค.64  
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5. งบประมาณ  จ านวน   6,890  บาท 

ที ่
รายการ/ กิจกรรมการใช้ 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

จ าแนกหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 

 ประชุมเขียนโครงการ     
1. กระดาษ A4 10 รีม 1,250 - - 1,250 
2. ค่าเข้าเล่มรายงานโครงการ 1 เล่ม 150 - - 150 
3. ค่าเข้าเล่มแผนปฏิบัติการ 3 เล่ม 450 - - 450 
4. ค่าอาหาร กลางวัน 2 มื้อ ๆ ละ 50 

บาท 32 คน 
3,200 - 3,200 - 

5. ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ ๆ ละ 10 บาท 
32 คน 

1,280 - 1,280 - 

 ประชุมตัดงบประมาณ      
6. ค่าอาหาร กลางวัน 1 มื้อๆ ละ 50 

บาท 8 คน 
400 - 400 - 

7.  ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆ ละ 10 บาท 
8 คน 

160 - 160 - 

 รวม 6,890   - 5,040 1,850 

6.  การประเมินผล 
  ที่ ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. มีจัดท าและด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 2563 ที่มุ่งหมายคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

2.  มีการรายงานผลการด าเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 

ตอบแบบสอบถาม 
รายงานโครงการ 

แบบสอบถาม 
แบบรายงานโครงการ 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1 มีจัดท าและด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 ที่มุ่งหมายคุณภาพตามมาตรฐาน 
                การศึกษาของสถานศึกษา 
 7.2 มีการรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

                                                                   (ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                           (นางสาววาสนา  คุระแก้ว) 

                                                         คร ู
 

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

                                                                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

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

                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   พื้นที่สวยด้วยมือเรา 
สนองพันธ์กิจโรงเรียน ข้อที่ 2. พัฒนาและส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

อย่างหลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า 
เป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ใช้แหล่ง

เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า  
สนองนโยบายโรงเรียน ข้อที่ 7.  สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึง

ประสงค์  โดยการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  มี
ความซื่อสัตย์สุจริต  มีความกตัญญูกตเวที  มีความเมตตากรุณา           โอบอ้อม
อารี  และไม่เห็นแก่ตัว  มีความประหยัด  และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ปฏิบัติตน
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 ข้อที่ 15. ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2 กระบวนการการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร

สถานศึกษา 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    ข้อที ่4. การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ 
    ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ลักษณะโครงการ              ต่อเนื่อง            ใหม ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
เลขานุการโครงการ  นางสาวเจนจิรา  รักษ์ทอง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 
- 
1.  หลักการและเหตุผล 

สิ่งแวดล้อมที่สวยงามในโรงเรียนเป็นเรื่องส าคัญที่จะท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาทางสติปัญญา  จิตใจ และ
ร่างกาย  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็ม
ศักยภาพ   มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีอาคารสถานที่เหมาะสม    มีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ         
ห้องสมุด  พื้นที่สีเขียว  และสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี  ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้
จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีและให้บุคลากรในโรงเรียนรู้คุณค่า  ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการ 

เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม  
2.2 เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดีในโรงเรียน   
2.3 เพ่ือให้โรงเรียนมีพ้ืนที่สีเขียว  มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น  สะอาด  และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1  ผู้เรียน  จ านวน 365 คน ผู้บริหารและบุคลากร จ านวน 31 คน  ตระหนักถึงผลกระทบ 
          ที่เกิดจาก  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม  

3.1.2  ผู้เรียน  จ านวน 365 คน ผู้บริหารและบุคลากร จ านวน 31 คน  มีส่วนร่วมในการสร้าง 
สิ่งแวดล้อมท่ีดีในโรงเรียน   

3.1.3 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและส านักงาน จ านวน 39 ห้องและอาคารประกอบในพ้ืนที ่
  35 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา มีสภาพแวดล้อมสวยงาม  ร่มรื่น  สะอาด  เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1  ปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีให้ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียน ร้อยละ 90 รู้คุณค่า  ตระหนักถึง

ผลกระทบที่เกิดจาก  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม   
3.2.2  ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียนร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีใน     

โรงเรียน   
3.2.3  โรงเรียนมีพ้ืนที่สีเขียว  มีสภาพแวดล้อมสวยงาม  ร่มรื่น  สะอาด  เอ้ือต่อการเรียนรู้  

ร้อยละ 80 
3.2.4  ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียน ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ

ที่ดีในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น 
 
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 
 

ขั้นเตรียมการ 
เสนอโครงการ,ประชุมออกค าสั่ง เตรียมการ 

 
พ.ค.63 

 
- 

 
ครูเจนจิรา 

2 ขั้นด าเนินการ 
จัดซี้ออุปกรณ์ท าความสะอาด ได้แก่ ไม้กวาดดอก
หญ้า ไม้กวาดก้านมะพร้าว คราดพลาสติก   
 

 
พ.ค.63-ก.พ.64 
 

 
20,000 บาท 

 
กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 
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4.1 กิจกรรมที่ 1 พื้นที่สวยด้วยมือเรา (34,000 บาท) 

 
4.2 กิจกรรมที่ 2 ห้องน้ าสะอาด บรรยากาศน่าอยู่  (88,000 บาท) 

ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 ที่โกยขยะ แปรงล้างห้องน้ า ฯลฯ ภาคเรียนละ 1 

ครั้ง ครั้งละ 10,000 บาท รวม 2 ครั้ง 
จัดซื้อถังขยะ250 ลิตร จ านวน 3 ใบ ใบละ 2,000 
บาท 
-  จัดซื้อน้ ายาท าความสะอาด ได้แก่ น้ ายาล้าง
ห้องน้ า น้ ายาถูพ้ืน น้ ายาเช็ดกระจก ฯลฯ ภาคเรียน
ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2,000 บาท รวม 4 ครั้ง 

พ.ค.63-ก.ค.63 
 
 
 
พ.ค.63-ก.พ.64 

6,000 บาท 
 
 
 

8,000 บาท 

 

ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 

ขั้นประเมินผลสรุปผล 
สังเกต, สอบถาม 
สรุปผล/รายงานผล 

 
พ.ค.63-ก.พ.64 
ก.พ.64 

 
- 
- 

 
กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 

2 ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
ปรับปรุงการท างาน 
ปรับปรุงโครงการ 

 
พ.ค.63-ก.พ.64
ก.พ.64 

 
- 
- 

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 

รวมงบประมาณเป็นเงิน 34,000 บาท  

ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 

ขั้นเตรียมการ 
- เสนอโครงการ 
- ประชุมออกค าสั่ง เตรียมการ 

 
พ.ค.63 
พ.ค.63 

 
- 
- 

 
ครูเจนจิรา 
 

2 ขั้นด าเนินการ 
- จ้างล้างห้องน้ านักเรียน ชาย-หญิง สัปดาห์ละ 2 
ครั้ง เป็นเงิน 300 บาท/สัปดาห์  
รวม 40 สัปดาห์ 
- จ้างเหมารวมน้ ามัน ตัดหญ้าบริเวณโรงเรียน 
(ยกเว้นสนาม) จ านวน 6.67 ไร่  ไร่ละ  

 
พ.ค.63-ก.พ.64 
 
 
พ.ค.63-ก.พ.64 
 

 
12,000 บาท 

 
 

40,000 บาท 

 
กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 
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4.3 กิจกรรมที่ 3 เพิ่มพูนบรรยากาศในการเรียนรู้  (77,000 บาท) 

ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 600 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท เดือนละ 1 ครั้ง 

รวม 10 ครั้ง 
- จ้างเหมารวมน้ ามัน ตัดหญ้าบริเวณสนาม 
จ านวน 15 ไร่  ไร่ละ 600 บาท เป็นเงิน 9,000 
บาท ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  
รวม 4 ครั้ง 

 
 
พ.ค.63-ก.พ.64 

 
 

36,000 บาท 
 

 

3 
 
 
 

ขั้นประเมินผลสรุปผล 
- สังเกต 
- สอบถาม 
- สรุปผล/รายงานผล 

 
พ.ค.63-ก.พ.64
พ.ค.63-ก.พ.64 
ก.พ.64 

 
- 
- 
- 

 
กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 

4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
- ปรับปรุงการท างาน 
- ปรับปรุงโครงการ 

 
พ.ค.63-ก.พ.64
ก.พ.64 

 
- 
- 

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 

รวมงบประมาณเป็นเงิน 88,000 บาท  

ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

เสนอโครงการ, ประชุมออกค าสั่ง เตรียมการ 
 
พ.ค.63 

 
- 

 
ครูเจนจิรา 

2 ขั้นด าเนินการ 
-จ้างเหมาเปลี่ยนพัดลมที่ช ารุดจ านวน 40 ตัว ตัว
ละ 1,200 บาท 
-จ้างเหมาเปลี่ยนกระดาษ White Board จ านวน 
20 แผ่น แผ่นละ 450 บาท 
-จ้างเหมากั้นห้อง 136 

 
พ.ค.63-ก.ค.63 
 
 
พ.ค.63-ต.ค.63 
พ.ค.63-มิ.ย.63 

 
48,000 บาท 

 
 

9,000 บาท 
20,000 บาท 

 
กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 

3 
 
 

ขั้นประเมินผลสรุปผล 
-สังเกต, สอบถาม 
-สรุปผล/รายงานผล 

 
พ.ค.63-ก.พ.64 
ก.พ.64 

 
- 
- 

 
กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 

4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
-ปรับปรุงการท างาน 
-ปรับปรุงโครงการ 

 
พ.ค.63-ก.พ.64
ก.พ.64 

 
- 
- 

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 
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4.4 กิจกรรมที่ 4 ซ่อมแซมอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค  (21,000 บาท) 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
  1 ขั้นเตรียมการ 

-เสนอโครงการ, ประชุมออกค าสั่งเตรียมการ 
 
พ.ค.63 

 
- 

ครูเจนจิรา  รักษ์
ทอง 

  2 ขั้นด าเนินการ 
-ซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
-ซ่อมแซมระบบน้ า 
-ซ่อมแซมระบบไฟ 

 
พ.ค.63-ก.พ.64 
พ.ค.63-ก.พ.64 
พ.ค.63-ก.พ.64 

 
9,000 บาท 
7,000 บาท 
5,000 บาท 

 
กลุม่บริหารงาน
ทั่วไป 

  3 ขั้นประเมินผลสรุปผล 
-สังเกตสอบถาม 
-สรุปผล/รายงานผล 

 
พ.ค.63- ก.พ.64 
ก.พ.64 

 
- 
- 

 
ครูเจนจิรา  รักษ์
ทอง 

4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
-ปรับปรุงการท างาน 
-ปรับปรุงโครงการ 
 

 
พ.ค.63- ก.พ.64 
ก.พ.64 

 
- 
- 

 
ครูเจนจิรา  รักษ์
ทอง 

รวมงบประมาณเป็นเงิน 21,000 บาท  
 
4.5 กิจกรรมที่ 5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ (100,000 บาท) 

ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
รวมงบประมาณเป็นเงิน 77,000 บาท  

ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 

ขั้นเตรียมการ 
-เสนอโครงการ 
-ประชุมออกค าสั่ง เตรียมการ 

 
พ.ค.63 
พ.ค.63 

 
- 
- 

 
ครูเจนจิรา 
 

2 ขั้นด าเนินการ 
-ปรับปรุง ซ่อมแซม ประตูรั้วด้านหน้าโรงเรียน 
ซุ้มท่ีนั่ง 
-ตัดตกแต่งกิ่งไม้บริเวณโรงเรียน ปีละ 1 ครั้ง  
-ปรังปรุงบรรยากาศโรงอาหาร โดยการ 
1. ติดพัดลม 10 จุด จุดละ2,500 บาท 

 
พ.ค.63-ก.พ.63 
 
ก.ย.63-ต.ค.63 
พ.ค.63-ต.ค.63 

 
25,000 บาท 
 
15,000 บาท 
 
25,000 บาท 

 
กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 
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5.  งบประมาณที่ใช้   320,000 บาท 

ที ่ รายการ / กิจกรรม / การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 พ้ืนที่สวยด้วยมือเรา 34,000 - - 34,000 
2 ห้องน้ าสะอาด บรรยากาศน่าอยู่ 88,000 - 88,000 - 
3 เพ่ิมพูนบรรยากาศในการเรียนรู้   77,000 - 77,000 - 
4. ซ่อมแซมอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค   21,000 - - 21,000 
5. ปรับปรุงภูมิทัศน์ 100,000 - 100,000 - 
 รวม 320,000 - 265,000 55,000 

   
 6.  การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียน ร้อยละ 90 รู้คุณค่า  

ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจาก  การเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อม   

-  สังเกตพฤติกรรม, 
สอบถาม 

-  แบบสังเกตพฤติกรรม, 
แบบสอบถาม 

2 ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียน ร้อยละ 90 มีส่วน
ร่วมในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในโรงเรียน   

- การสอบถามโครงการ 
- การถ่ายภาพ 

- แบบสอบถามโครงการ 
- ภาพถ่าย 

ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 2. จ้างเหมาท าที่วางจาน/แยกเศษอาหาร 2 ชุด 

ชุดละ 5,000 บาท 
3. จ้างเหมาท าโต๊ะรับประทานอาหารเพ่ิมเติม 
จ านวน 5 ชุด ชุดละ 5,000 บาท 

 10,000 บาท 
 
25,000 บาท 

 

3 
 
 
 

ขั้นประเมินผลสรุปผล 
-สังเกต 
-สอบถาม 
-สรุปผล/รายงานผล 

 
พ.ค.63-ก.พ.64
พ.ค.63-ก.พ.64 
ก.พ.64 

 
- 
- 
- 

 
กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 

4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
-ปรับปรุงการท างาน 
-ปรับปรุงโครงการ 

 
พ.ค.63-ก.พ.64
ก.พ.64 

 
- 
- 

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 

รวมงบประมาณเป็นเงิน 100,000 
บาท 
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ที ่ ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
  - การสัมภาษณ์ - แบบสัมภาษณ์ 
3 โรงเรียนมีพ้ืนที่สีเขียว  มีสภาพแวดล้อมสวยงาม  

ร่มรื่น  สะอาด  เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 80 
- การถ่ายภาพ 
- การสอบถามโครงการ 

- ภาพถ่าย 
- แบบสอบถามโครงการ         

4 ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียน ร้อยละ 90 มีความ
พึงพอใจต่อสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีใน
โรงเรียนเพ่ิมมากข้ึน 

- การสอบถามโครงการ - แบบสอบถามโครงการ         

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียน  รู้คุณค่า  ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจาก  การเปลี่ยนแปลงของ    
สิ่งแวดล้อม  

7.2 ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียน มีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดีในโรงเรียน  สถานศึกษามี 
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ดีขึ้น 

7.3 โรงเรียนมีพ้ืนที่สีเขียว  มีสภาพแวดล้อมสวยงาม  ร่มรื่น  สะอาด  เอ้ือต่อการเรียนรู้  
บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในโรงเรียนเพ่ิมมากขึ้น 
 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
    (ลงชื่อ).........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  ( นางสาวเจนจิรา  รักษ์ทอง) 
                       ครู 
 

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

(ลงชื่อ).........................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
         (นางสาวนิวร  ผวิกระด้าง) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ     พัฒนากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
สนองพันธกิจโรงเรียน    ข้อที ่2. พัฒนาและส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

อย่างหลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า      
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ใช้แหล่ง  
                                                   เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า  
สนองนโยบายโรงเรียน  ข้อที่ 1 เร่งรัดพัฒนาให้มีการจัดองค์กร  โครงสร้าง และการบริหารงานอย่าง 

เป็นระบบครบวงจร  ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 
ข้อที่ 3  สนับสนุน  ส่งเสริม ให้มีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่ 
ทันสมัยและหลากหลาย 
ข้อที่ 4.  สนับสนุนส่งเสริมความสัมพันธ์  และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา 
ข้อที่ 7 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมท่ีพึง
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 ทักษะพ้ืนฐานต่องาน  
                                อาชีพ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
สถานศึกษา  

    - สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด 
                                         การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
ลักษณะโครงการ      ต่อเนื่อง   ใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
เลขานุการโครงการ    นางสาวเจนจิรา  รักษ์ทอง 
ระยะเวลาด าเนินการ    พฤษภาคม 2563 -  กุมภาพันธ์ 2564 
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1. หลักการและเหตุผล     
ด้วยกลุ่มบริหารงานทั่วไป เป็นงานอีกงานหนึ่งที่ต้องให้บริการ สื่อสาร  ประสานสัมพันธ์ในรูปแบบ

บริการสาธารณะ อันจะเป็นประโยชน์ส าหรับโรงเรียนและชุมชน เป็นงานที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน ให้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ใช้แหล่งเรียนทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาอย่างคุ้มค่า เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยการ
ฝึกอบรมและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มีความ
เมตตากรุณา โอบอ้อมอารี และไม่เห็นแก่ตัว มีความประหยัด และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปฏิบัติตนเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ด าเนินชีวิตสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา นักเรียนรู้จักการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ และใช้เวลาว่างในการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม   รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  การด าเนินงาน  และผลงานของโรงเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง  ในรูปแบบที่หลากหลาย  ทันต่อเหตุการณ์และเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการที่มอบหมายให้กับทุกโรงเรียน  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ได้จัดกิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ  อย่างหลากหลายเพ่ือตอบสนองนโยบายดังกล่าว  ดังนั้น โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จึงได้จัด
โครงการนี้ขึ้นมา     

                                       
2. วัตถุประสงค์   

1.  เพ่ือให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
2.  เพ่ือให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
3.  เพ่ืออ านวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนด าเนินไปอย่างมี  

ประสิทธิภาพ 
4.  เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับรู้ข่าวสาร  ความรู้และกิจกรรมต่าง ๆ 
5.  เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน / กิจกรรมโรงเรียนสู่สาธารณะ  และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
6.  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
7.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์อย่างสม่ าเสมอ 
8.  เพ่ือเสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านความรับผิดชอบให้นักเรียน 
9.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ใช้เวลาว่างในการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 

ต่อส่วนรวม 
10. เพ่ือใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
11. เพ่ือการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ  
12. เพ่ือผู้รับบริการ  พึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา   
13. เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ สมบรูณ์ยิ่งขึ้น 
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14. เพ่ือสามารถเป็นแหล่งสืบค้น – เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนผ่านอินเตอร์เน็ตสนอง  
  นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 
 
3. เป้าหมาย     

3.1 เชิงปริมาณ   
3.1.1 ผู้เรียน จ านวน 365 คน ผู้บริหารและบุคลากร จ านวน 31 คน พึงพอใจผลการบริหารการจัด 

การศึกษา 
3.1.2 ผู้เรียน จ านวน 365 คน ผู้บริหารและบุคลากร จ านวน 31 คน ได้รบัความสะดวก การ 

สนับสนุน และส่งเสริมในการปฏิบัติงานของโรงเรียนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
3.1.3 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสระแก้วรัตวิทย์  จ านวน 365 คน    ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

           ความรู้  และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  ชุมชน  และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
3.1.4 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร  และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนต่อ 

ชุมชน 
3.1.5 นักเรียนจ านวน  365 คน มีการออมทรัพย์อย่างสม่ าเสมอ 
3.1.6 นักเรียนจ านวน  21  คน มีความรับผิดชอบ รู้จักท างานร่วมกับผู้อ่ืน ใช้เวลาว่างในการท า    

กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม                           
3.1.7 เพ่ือให้การบริหารงานของงานสารบรรณ  มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ    
3.1.8 ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  ร้อยละ  90  พึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
3.1.9 โรงเรียนมีเว็บไซต์ที่น าเสนอข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต 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  

โรงเรียนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 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  มีการออมทรัพย์อย่างสม่ าเสมอ 
3.2.7 นักเรียนร้อยละ  95 มีความรับผิดชอบ รู้จักท างานร่วมกับผู้อ่ืน ใช้เวลาว่างในการท ากิจกรรม 

ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
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     3.2.8 โรงเรียนใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
     3.2.9 โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ  
     2.2.10 ผู้รับบริการ  พึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา   
     3.2.11 โรงเรียนมีเว็บไซต์ที่น าเสนอข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต 1 เว็บไซต์ที่มี 
ประสิทธิภาพสูง 

      3.2.12 ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาด้านข้อมูลข่าวสารผ่านอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ 
          สูง 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน   
 4.1) กิจกรรมพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป (ครูเจนจิรา: 2,000 บาท) 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 
 

ขั้นเตรียมการ 
- เสนอโครงการ ประชุมออกค าสั่ง เตรียมการ 

 
พ.ค. 63 

 
- 

กลุ่ม
บริหารงาน
ทั่วไป 

2 
 

 

ขั้นด าเนินการ 
-    จัดซิ้อวัสดุ 
- ปฏิบัติงานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 

 
พ.ค.- มิ.ย. 63 

มิ.ย. 63- ก.พ. 64 

 
2,000 บาท 

- 

 
ครูเจนจิรา 

3 
 

 

ขั้นประเมินผลสรุปผล 
- สังเกต 
- สอบถาม, สรุปผล/รายงานผล 

 
มิ.ย. 62- ก.พ. 63 

ก.พ. 64 

 
- 
- 

 
ครูเจนจิรา 

4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
- ปรับปรุงการท างาน 
- ปรับปรุงโครงการ 

 
มิ.ย. 62- ก.พ. 63 

ก.พ. 63 

 
- 
- 

 
ครูเจนจิรา 

รวมงบประมาณเป็นเงิน 2,000 บาท  
 
4.2) กิจกรรมพัฒนางานประชาสัมพันธ์ (ครูกรกนก: 7,200 บาท) 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 
 

ขั้นเตรียมการ 
- เสนอโครงการ 
- ประชุมออกค าสั่ง เตรียมการ 

 
พ.ค. 62 
มิ.ย.62 

 
- 
- 
 

กลุ่ม
บริหารงาน
ทั่วไป 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2 
 

ขั้นด าเนินการ 
- ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์   

 
มิ.ย. 62- ก.พ. 63 

 
7,200 บาท 

 
ครูกรกนก 

3 ขั้นประเมินผลสรุปผล ก.พ. 63 - ครูกรกนก 

4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
- ปรับปรุงการท างาน 
- ปรับปรุงโครงการ 

 
มิ.ย. 62- ก.พ. 63 

ก.พ. 63 

 
- 
- 

 
ครูกรกนก 

รวมงบประมาณเป็นเงิน 7,200 บาท  

 
4.3) กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร (ครูจิราภรณ์ :1,400 บาท) 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

- ประชุมวางแผนการจัดโครงการ 
 - ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 - ประสานงานกับธนาคาร ธกส. ปากน้ ากลาย 
 - ประชาสัมพันธ์โครงการ 
-  รับสมัครเจ้าที่โรงเรียนธนาคาร 

 
พ.ค.63 
พ.ค.63 
พ.ค.63 
พ.ค.63 
พ.ค.63 

 
- 
- 
- 
- 
- 

ครูจิราภรณ์   

2 ขั้นด าเนินการ 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
- นักเรียนฝากเงินกับโรงเรียนธนาคาร 

 
พ.ค.-มิ.ย.63 

ตลอดปีการศึกษา 

    
1,400                  

 
ครูจิราภรณ์   

3 ขั้นสรุปผล/ประเมินผล 
- ประเมินผล 
- สรุปผล/รายงานผล 

 
ก.พ.64 
ก.พ.64 

 
- 
- 

 
ครูจิราภรณ์   

4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
- ปรับปรุงการท างาน 
- ปรับปรุงโครงการ 

 
มิ.ย. 62- ก.พ. 63 

ก.พ. 63 

 
- 
- 

 
ครูจิราภรณ์ 

รวมงบประมาณเป็นเงิน 1,400 บาท  
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4.4) กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณ (ครูพัชรี  : 25,600 บาท) 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 

ขั้นเตรียมการ 
-   ประชุมวางแผน, เขียนโครงการ 
-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 
พ.ค. 63 
พ.ค. 63 

 
- 
- 

 
ครูพัชรี 

2 
 

ขั้นด าเนินการ 
-  จัดซื้อ-จัดจ้าง, จัดซ่อม 

 
พ.ค.63 – ก.พ.64 

 
25,600  บาท 

ครูพัชรี 

3 
 

 

ขั้นสรุปผลประเมินผล 
- ประเมินผล 
- สรุป/รายงานผล 

 
ก.พ. 64 
ก.พ. 64 

 
- 
- 

 
ครูพัชรี 

 
4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข 

- น าผลการประเมินมาประมวลผลเพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่องและวางแผนพัฒนาในปีต่อไป 

 
ก.พ. 64 

 
- 

 
ครูพัชรี 

 
รวมงบประมาณเป็นเงิน 25,600 บาท  

 
4.5) กิจกรรมพัฒนาร้านค้าสวัสดิการ (ครูสอหมาด) 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 

ขั้นเตรียมการ 
- เสนอโครงการ 
- ประชุมออกค าสั่ง เตรียมการ 

 
พ.ค. 63 
มิ.ย.63 

 
- 
- 

 
ครูสอหมาด 

2 
 

ขั้นด าเนินการ 
-      จัดซื้อสินค้า 
- ปฏิบัติงาน   

 
มิ.ย. 63- ก.พ. 64 
มิ.ย. 63- ก.พ. 64 

 
- 
- 

 
ครูสอหมาด 

 
3 
 

 

ขั้นประเมินผลสรุปผล 
- สังเกต  สอบถาม 
- สรุปผล/รายงานผล 

 
มิ.ย. 63- ก.พ. 64 

ก.พ. 64 

 
- 
- 

ครูสอหมาด 

4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
- ปรับปรุงการท างาน 
- ปรับปรุงโครงการ 

 
มิ.ย. 63- ก.พ. 64 

ก.พ. 64 

 
- 
- 

 
ครูสอหมาด 

รวมงบประมาณเป็นเงิน   
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4.6) พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน (ครูกนกวรรณ : 3,000 บาท) 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 

ขั้นเตรียมการ   
     -  เสนอโครงการขออนุมัติโครงการ 
     -  ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
     -  ประชุมคณะกรรมการ 

พ.ค.63 – มิ.ย.63 - ครูกนกวรรณ  

2 
 

ขั้นด าเนินการ                                                            
     -  ขออนุมัติโครงการ 
     -  ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 

ก.ค.63 3,000 ครูกนกวรรณ  

3 
 
 

ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน                                                                                    
     -  ประเมินผล ก ากับ ติดตาม  ตรวจสอบการ
เนินงานตามกิจกรรม 
     -  สรุปผล/รายงานผลโครงการ 

ส.ค.63 - ครูกนกวรรณ  

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข  
     - ประเมินผลการด าเนินงาน 
     - สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

ก.ย.63 - ครกูนกวรรณ  

รวมงบประมาณเป็นเงิน 3,000  

 
5. งบประมาณที่ใช้  จ านวน  39,200  บาท  

ที ่ รายการ / กิจกรรม / การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 วัสดุส านักงาน/กิจกรรมบริหารทั่วไป 2,000 - - 2,000 

2 ป้ายประชาสัมพันธ์/กิจกรรมพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์ 
2.1 ป้ายไวนิลรับสมัครเข้าเรียน  ม1.  ม.4 
2.2 ป้ายไวนิลวันแม่ 
2.3 ป้ายไวนิลปีใหม่ 
2.4 ป้ายไวนิลแสดงความยินดี 
2.5 ป้ายไวนิลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
2.6 ป้ายอื่น ๆ 

 
 

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

- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

7,200 
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ที ่ รายการ / กิจกรรม / การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
3 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์/กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร 

- หมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ จ านวน 1 ชุด 
- กระดาษสี เอ4 จ านวน 2 รีม 
- แฟ้มโชว์ 3 ห่วง ตราช้าง จ านวน 3 แฟ้ม 
- คลิปหนีบกระดาษ จ านวน 2 กล่อง 

 
600 
240 
360 
200 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

1,400 

4 พัฒนางานสารบรรณ 

- ค่ากระดาษและวัสดุส านักงาน 

- เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  1  
ชุด 

 
10,600 
15,000 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
10,600 
15,000 

5 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์/กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์
โรงเรียน 

3,000 - 3,000 - 

 รวม 39,200 - 3,000 36,200 
 

6. การประเมินผล   
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ วิธีการวัด / 

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัด 

1 ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ร้อยละ 80 พึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา 

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

2 ผู้ปกครองและชุมชนร้อยละ 70 เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

3 ผู้เรียนและบุคลากร ได้รับความสะดวก การสนับสนุน 
และส่งเสริมในการปฏิบัติงานของโรงเรียนด าเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 90 

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

4 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถด้านการอ่านและเขียน
ได้เหมาะสมตามระดับชั้น 

ท าแบบประเมิน แบบประเมิน 

5 ร้อยละของผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  ความเป็น
ไทย  และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออก
ได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 
 

ท าแบบประเมิน แบบประเมิน 
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ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ วิธีการวัด / 
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

6 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถด้านการสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและเหมาะสมตามระดับชั้น 

ท าแบบประเมิน แบบประเมิน 

7 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ตรวจสอบ 1. แบบบันทึกการ
ฝากเงิน 
2. แบบบันทึกการ
ปฏิบัติงาน 

8 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้และด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ  

สังเกต แบบบันทึกการ
สังเกต 

9 โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ  

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 และส่งเสริมในการปฏิบัติงานของ  

โรงเรียนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมข้ึน 
7.4  นักเรยีน  และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนได้รับรู้ข่าวสาร  ความรู้และกิจกรรมต่าง ๆ 
7.5  โรงเรียน  ชุมชน  มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
7.6  นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการท างาน  กระบวนการคิด 
7.7  นักเรียนมีค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
7.8  นักเรียนมีการมีการออมทรัพย์อย่างสม่ าเสมอ   
7.9  นักเรียนมีความรับผิดชอบ รู้จักท างานร่วมกับผู้อ่ืน ใช้เวลาว่างในการท ากิจกรรมที่เป็น  

ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
7.10 โรงเรียนใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
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7.11 โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
7.12 ผู้รับบริการ  พึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา   
7.13 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ มีเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ  

โรงเรียนได้อย่างรวดเร็ว 
      7.14 ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ได้รับข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ของโรงเรียนที่  
  มีประสิทธิภาพสูง 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 

ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางสาวเจนจิรา  รักษ์ทอง) 
                         ครูช านาญการ 
 

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

ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                       (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ     โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล 
สนองพันธกิจโรงเรียน                 ข้อที่ 5 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสามารถจัดการ 
                                           เรียนการสอนได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                                             ข้อที่ 7 พัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการ 
                                             เรียนการสอนได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน            ข้อที่ 5 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสามารถจัดการ 
                                           เรียนการสอนได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                                           ข้อที่ 13 สถานศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพจัดการเรียนการสอนได 
                                             ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองนโยบายโรงเรียน               ข้อที่ 1  เร่งรัดพัฒนาให้มีการจัดองค์กร โครงสร้าง และการบริหารงาน 
                                           อย่างเป็นระบบครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 
                                             ข้อที่ 3 สนับสนุน ส่งเสริมให้มีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
                                             ที่ทันสมัยและหลากหลาย 
                                             ข้อที่ 5 สนับสนุน ส่งเสริมและเร่งรัดพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ 
                                             ตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีคุณลักษณะที่เหมาะสม 
                                             ข้อที่ 6 พัฒนาให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี 
                                             ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน              กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน               มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
                                             ข้อที่  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
                          ข้อที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางอาชีพ 
ลักษณะโครงการ                          ต่อเนื่อง     ใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ                 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
เลขานุการโครงการ               นางระพีพร  ปอปาน 
ระยะเวลาด าเนินการ               พฤษภาคม 2563 –มีนาคม  2564  
 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ได้ก าหนดพันธกิจ ข้อที่ 5 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี 
คุณภาพสามารถ จัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  ข้อที่ 7 พัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพและ 
มีประสิทธิภาพ สามารถจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป้าประสงค์ ข้อที่ 5 พัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  ข้อที่ 13 
สถานศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพจัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบาย 
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ข้อที่ 1  เร่งรัดพัฒนาให้มีการจัดองค์กร โครงสร้าง และการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุ 
เป้าหมายการศึกษา  ข้อที่ 3 สนับสนุน ส่งเสริมให้มีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่ทันสมัยและ 
หลากหลาย   ข้อที่ 5 สนับสนุน ส่งเสริมและเร่งรัดพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ 
และมีคุณลักษณะที่เหมาะสม ข้อที่ 6 พัฒนาให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี 
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทางกลุ่มบริหารงานบุคคลจึงได้ด าเนินการโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ 
พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
สถานศึกษา และสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา ข้อที่  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ข้อที่ 2.4 พัฒนาครูและ 
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางอาชีพ  ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับพันธกิจ  
เป้าประสงค์  นโยบาย  กลยุทธ์ และมาตรฐานโรงเรียน จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์   
              2.1  เพ่ือให้การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ 
                    ได้ และด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
              2.2. เพ่ือให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถ 
                    และทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง 
              2.3. เพ่ือให้สถานศึกษามีการบริหารอัตราก าลัง และทรัพยากรทางการศึกษา 
              2.4. เพ่ือให้สถานศึกษามีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

          3.1.1  สถานศึกษามีการจัดการข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน  และทันต่อการใช้งาน  
               3.1.2  ครูและบุคลากรทุกคนมีแผนพัฒนาตนเอง และ เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน     
                        เพ่ือพัฒนาตนเอง  ตามสายงานที่สอนและงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า 20   
                        ชั่วโมงต่อปี 

3.2 เชิงคุณภาพ 
              3.2.1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไป  
                       ประยุกต์ใช้ได้ และด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
              3.2.2  สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้         
                       ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง                  
              3.2.3  สถานศึกษามีการบริหารอัตราก าลังและทรัพยากรทางการศึกษา ในระดับดี 

3.2.4  สถานศึกษามีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในระดับดี 
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4. วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนด าเนินงาน 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 พัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล  3,000 ครูระพีพร ปอปาน 

1. ขั้นเตรียมการ พ.ค.63/พ.ย.63 -  
2. ขั้นด าเนินการ 
    -  จัดซื้อ จัดจ้างวัสดุส านักงาน 

พ.ค.-มิ.ย.63/ 
พ.ย.-ธ.ค.64 

- 
- 

 

3. ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน     

- ประเมินผล มี.ค.64 -  

- สรุปผล มี.ค.64 -  

4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข  มี.ค.64 -  
2 พัฒนาบุคคลากร  80,000 ครูระพีพร ปอปาน 

1. ขั้นเตรียมการ พ.ค.63 -  
2. ขั้นด าเนินการ  
  - ครูและบุคลากรเข้าร่วมอบรม
สัมมนา ตามความสนใจและตรงตาม
สายงานที่สอนหรืองานพิเศษที่ได้รับ
มอบหมาย 

พ.ค. 63-มี.ค.64 -  

3. ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน     

- ประเมินผล มี.ค.64 -  

- สรุปผล มี.ค.64 -  

4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข  มี.ค.64 -  
3 เสริมสร้างขวัญก าลังใจครู และ

บุคลากรทางการศึกษา 
 4,800 ครูระพีพร ปอปาน 

1. ขั้นเตรียมการ พ.ค.63 -  
2. ขั้นด าเนินการ 
  - จัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญก าลังใจครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ค. 63-มี.ค.64 -  

3. ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน     

- ประเมินผล มี.ค.64 -  

- สรุปผล มี.ค.64 -  

4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข  มี.ค.64 -  
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4 ศึกษาดูงาน  20,000 ครูระพีพร ปอปาน 
 1. ขั้นเตรียมการ พ.ย.63 -  
 2. ขั้นด าเนินการ 

 - จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
พ.ย.63-มี.ค.64 

 
- 

 

 3. ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน    
  - ประเมินผล มี.ค.64 -  
  - สรุปผล มี.ค.64 -  
 4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข มี.ค.64 -  
5 อบรมการสร้างและใช้สื่อนวัตกรรม  4,000 ครูกนกวรรณ นนท

ศักดิ์ 
 1. ขั้นเตรียมการ พ.ย.63-ม.ค.64 -  
 2. ขั้นด าเนินการ มี.ค.64 -  
 3. ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน    
     - ประเมินผล มี.ค.64 -  
     - สรุปผล มี.ค.64 -  
 4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข มี.ค.64 -  
 
 5. งบประมาณที่ใช้   111,800   บาท 
 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 พัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล 3,000 - - 3,000 
2 พัฒนาบุคลากร 80,000 - 80,000 - 
3 เสริมสร้างขวัญก าลังใจครู และบุคลากร

ทางการศึกษา 
4,800 - - 4,800 

4 ศึกษาดูงาน 20,000 - 20,000 - 
5 อบรมการสร้างและใช้สื่อนวัตกรรม 4,000 - 4,000 - 

รวมทั้งสิ้น 111,800 - 104,000 7,800 
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6. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ

มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไป
ประยุกต์ใช้ได้ และด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

ตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน 
 

2 สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและ
ทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง                  

ส ารวจ/ตรวจสอบ แบบรายงาน 
เอกสารหลักฐาน 

3 สถานศึกษามีการบริหารอัตราก าลังและทรัพยากร
ทางการศึกษา ในระดับดี 

ตรวจสอบ แบบรายงาน 
เอกสารหลักฐาน 

4 สถานศึกษามีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในระดับดี 

ตรวจสอบ แบบรายงาน 
เอกสารหลักฐาน 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
              7.1  สถานศึกษามีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไป
ประยุกต์ใช้ได้ และด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
              7.2  สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถ
และทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง                  
              7.3  สถานศึกษามีการบริหารอัตราก าลังและทรัพยากรทางการศึกษา ในระดับด ี
              7.4  สถานศึกษามีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในระดับดี 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

(ลงชื่อ).....................................ผู้เสนอโครงการ 
                               (นางระพีพร   ปอปาน) 

                   ครูช านาญการพิเศษ 
 
 (ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ                        

                                                                          (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 
                            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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(ลงชื่อ)....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 

                                                                   ผูอ้ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ 
สนองพันธกิจโรงเรียน  ข้อที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น  
                                      ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

    ข้อที่ 2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
                                รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ข้อที่ 3 พัฒนาส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
อย่างหลากหลายใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่าง  
คุ้มค่า 

    ข้อที่ 8 จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ 
                             ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 2 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ 
                                          พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ข้อที่ 3 ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 
ข้อที่ 5 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

สนองนโยบายโรงเรียน  ข้อที่ 2 สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา  การจัดกิจกรรม และการจัดการเรียน 
                                          การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     ข้อที่ 3 สนับสนุน  ส่งเสริม ให้มีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่ 
                                               ทันสมัยและหลากหลาย 
     ข้อที่ 6 พัฒนาให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี 
                                               ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อที่ 7 สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึง  
                                               ประสงคโ์ดยการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบ   
                                               มีความซื่อสัตย์ สุจริต  มีความกตัญญูกตเวที  มีความเมตตากรุณา  โอบอ้อม  
                                            อารี  และไม่เห็นแก่ตัว มีความประหยัด  และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า   
                                            ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
     ข้อทื่ 9 สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ  และลักษณะนิสัยด้าน 
                                               ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา 
     ข้อที่ 10 สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิด 
                                               สังเคราะห์และมีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง  และมี  
                                               วิสัยทัศน์ 
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     ข้อที่ 11 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม 
                                               หลักสูตร 
     ข้อที่ 12 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย 
                                               ตนเอง รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
     ข้อที่ 13 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน   
     สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
เลขานุการโครงการ  นายกรีฑาพล  เทพแก้ว 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2563 – มีนาคม 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล   

การปฏิรูปการศึกษาท่ีส าคัญยิ่งที่มีผลต่อการพัฒนาคนให้เป็นคนเก่งคนดีได้นั้นหัวใจของการปฏิรูป 
การศึกษาจะต้องปฏิรูปการเรียนการสอนหรือปฏิรูปการเรียนรู้เป็นอันดับแรก โดยครูอาจารย์จะต้องเลิกการ
เรียนการสอนที่ยึดครูเป็นศูนย์กลาง เปลี่ยนเป็นยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  แต่ใน
ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนนั้น ครูจะสอนโดยใช้วิธีการบรรยายเป็นส่วนใหญ่ ท าให้เด็กเกิดความเบื่อหน่าย
และไม่ให้ความสนใจกับการเรียนเท่าที่ควร ท าให้ผลการเรียนตกต่ าและการสอนก็ไม่มีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ได้เห็นถึงความส าคัญของการจัดการเรียนที่หลากหลาย จึงมีการจัดโครงการ 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือคุณภาพของนักเรียน ที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
บูรณาการรูปแบบและเทคนิคต่างๆ ในการจัดการเรียนรู้ การผลิตสื่อ การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง เพ่ือ
พัฒนานักเรียนอย่างจริงจัง และเพ่ือยกระดับคุณภาพของครูและนักเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการการจัดการเรียนรู้และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
2. เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

3.เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

ครูจ านวน 31 คน จัดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
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ด้านคุณภาพ 
1. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 90  
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ร้อยละ 90 

 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

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

- ประชุม วางแผน 
- เขียนโครงการ 
- เสนอโครงการ 

 
พฤษภาคม 2563 

 

 
นายกรีฑาพล  เทพแก้ว 

2 ขั้นด าเนินการ  
- ประชุม ส ารวจรายการจัดซื้อจัดจ้าง 
- จัดซื้อจัดจ้าง 

 
มิ.ย.63 – พ.ย.64 
พ.ย.63 – ก.พ.63 

 
นายกรีฑาพล  เทพแก้ว 

3 ขั้นสรุปผลและประเมินผล 
- ประเมินผล 
- สรุปผล/รายงานผล 

 
มี.ค.64 

นายกรีฑาพล  เทพแก้ว 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
 

มี.ค.64 นายกรีฑาพล  เทพแก้ว 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 72,000 บาท 
 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกหมวดรายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
1 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

- วัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระ 
- วันสุนทรภู/่วันภาษาไทย 

8,000 - 
- 
- 

- 
- 
- 

8,000 
7,000 
1,000 

2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

8,000 - - 8,000 
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ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกหมวดรายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

- วันวิทยาศาสตร์ 
- วัสดุส านักงาน 
- วัสดุฝึกงานมหกรรมวิชาการ 
- ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จ.สงขลา 

10,000 
 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

10,000 
2,000 
6,000 
2,000 

- 
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
- วัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระ 
- ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สังคมศึกษา 

8,000 - 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

8,000 
 

8,000 
 

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 
- เครื่องพริ้นเตอร์ brother 
- วัสดุส านักงาน 
- วัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ 

8,000 
 

- 
 

- 
 

8,000 
4,000 
2,000 
2,000 

6 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนกลุ่ม
สาระศิลปะ 
-มีดแกะสลัก,เครื่องมือปั้น,ปูนพลาสเตอร์, 
ดินน้ ามัน,แม่พิมพ์ยางพารา,กระดาษส
เก็ตซ์, 
กระดาษก้อปปี้พริ้น,แฟ้มใส่เอกสาร,ไส้
แฟ้ม, 
เครื่องส าอาง,อุปกรณ์ประดิษฐ์
เครื่องประดับ 

10,000 - - 10,000 

7 กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
- เอกสารประกอบการเรียนการสอนและ
สร้างสื่อประกอบ 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (เครื่องมือช่าง) 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ท่ีล้างภาชนะสแตน
เลส 2 หลุม 1 ชุด) 

8,000 
 

- 
- 
 
- 
- 
 

- 
- 
 
- 
- 
 

 
2,000 

 
2,000 
4,000 

 



ส่วนที่ 4 หน้าที่ 150  
 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกหมวดรายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

1. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
- หมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ จ านวน 2 ชุด 
- กระดาษ เอ 4 จ านวน 50 รมี (ส าหรับ
ครูในกลุ่มสาระ จ านวน 6 คน คนละ 10 
รีม) 
- หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด จ านวน 6 
ขวด 
2. กิจกรรมวันฮาโลวีน (Halloween) 
- วัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรม 
- รางวัลการประกวดภาพวาด /จัดบอร์ด 
วันฮาโลวีน 
- รางวัลการตอบค าถามวันฮาโลวีน 

12,000             
6,900 

 
 
 
 
 
 

400 
 
 
 

 

- 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
- 

- 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
- 

12,000 
6,900 

 
 
1,200 
5,250 

 
450 
400 

 
 

 3. กิจกรรม Speak English on 
Wednesday 
- กระดาษสี/กาว/กรรไกร/ลูกอม  
- รางวัลการประกวด Speech Contest 

400 
 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

400 
200 
200 

 4. กิจกรรมวันคริสต์มาส 
- รางวัลการประกวดการ์ด/ภาพวาด วัน
คริสต์มาส 
- รางวัลการแสดงบนเวที 
- ของขวัญนักเรียน ห้องละ 1 ชิ้น จ านวน 
18 ชิ้น  
-วัสดุ/อุปกรณ์ตกแต่งเวที 
- ลูกอม 
5. กิจกรรมวันวาเลนไทน์ (Valentine) 
- วัสดุ อุปกรณ์การจัดกิจกรรม 
- รางวัลการประกวดการ์ด/ภาพวาด วัน

3,500 
 
 
 
 
 
 
 

400 
 
 

- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

3,500 
1,000 

 
1,000 
1,000 

 
- 

500 
400 
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ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกหมวดรายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
วาเลนไทน์ 
- รางวัลการตอบค าถามวันวาเลนไทน์ 
6. กิจกรรมวันตรุษจีน (Chinese New 
Year) 
- วัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรม 
- รางวัลการตอบค าถาม วันตรุษจีน 
- รางวัลการแสดง วันตรุษจีน 

 
 

400 

 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 
 

400 
 

 รวม 72,000 - - 72,000 
 
6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเสร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ

ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไป
ประยุกต์ใช้ได้ และด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่สั่งซื้อ ใบตรวจรับของจาก
งานพัสดุ 

2. สถานศึกษามีการพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม 

- สังเกตจากความร่วมมือในการ
ร่วมกิจกรรมของครู 
- ประเมินผลงานที่ปรากฏตาม
โครงการ 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน 
  โครงการ 
- ชิ้นงานที่ปรากฏ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการการจัดการเรียนรู้และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
2. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
3. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     (ลงชื่อ)……....………………………………….ผู้เสนอโครงการ 
                 (นายกรีฑาพล  เทพแก้ว) 
                   ครชู านาญการพิเศษ 
 

 



ส่วนที่ 4 หน้าที่ 152  
 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

(ลงชื่อ)…………………………………………..ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 
                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

 
         (ลงชื่อ)………....…………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 

              (นางสาวนิวร  ผวิกระด้าง) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   ประกันคุณภาพการศึกษา 
สนองพันธกิจโรงเรียน ข้อที่ 7. พัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการ

เรียนการสอนได้มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 12. สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สนองนโยบายโรงเรียน ข้อที่ 17. เร่งรัดพัฒนาให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพครบวงจร  คือมี
การวางแผนด าเนินการตามแผน ตรวจสอบประเมินผล  ปรับปรุงและรายงาน 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
    สถานศึกษา   
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
เลขานุการโครงการ  นางสาววาสนา  คุระแก้ว 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2563 และมีนาคม 2564  
 
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 ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา 49 ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชน
ทาหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทาการประเมินผลการจัดการศึกษา ที่มิใช่การ
จัดการอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม หรือ
กระทรวงอ่ืน เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการ
จัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่ การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดให้
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดท าข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้น
สังกัด เพ่ือให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากมิได้ด าเนินการดังกล่ าวให้ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรืคณะกรรมการ
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การอาชีวศึกษา เพ่ือด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขโดยให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ ง คือ มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาและจัดท าเป็นประกาศ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยมีการลงนามในประกาศโดยผู้บริหารสถานศึกษาและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับรู้
ร่วมกัน จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 2.2 เพ่ือจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม  

     มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 2.3 เพ่ือจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ  

    สถานศึกษา 

 2.4 เพ่ือติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 2.5 เพ่ือน าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาอย่าง 

    ต่อเนื่อง 

 2.6 เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีที่รายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์มีการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3.2.2  มีการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา 

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3.2.3  มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา  

คุณภาพการศึกษา 
3.2.4  มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ  

สถานศึกษา 
3.2.5  มีการน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ  

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
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4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ   

 
 
 
 

 
นางสาววาสนา  คุระแก้ว
และนางสาวกนกวรรณ  

นนทศักดิ์ 

      -  ขออนุมัติโครงการ 15 พ.ค.63 
      -  ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 18 พ.ค.63 
      -  ประชุมคณะกรรมการ 27 พ.ค.63 
2 ขั้นด าเนินการ  
      -  ประชุมชี้แนะแนวทางการด าเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
     -  ประชุมผลการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1 มิ.ย.63 
 

22 มี.ค.64 

3 ขั้นตรวจสอบ  
      -  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือหาข้อดี –ข้อเสีย

และแนวทางพัฒนาข้อดี  ปรับปรุงข้อเสีย 
23 มี.ค.64 

4 ขั้นรายงานผล  
      -  ประเมินผล 29 มี.ค.64 
      -  สรุปผล 30 มี.ค.64 
      -  รายงานผล 31 มี.ค.64 

 
5.  งบประมาณที่ใช้   8,730  บาท 

ที ่
รายการ/ กิจกรรมการใช้ 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

จ าแนกหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 

1. กระดาษ A4 10 รีม 1,250 - - 1,250 
2. ค่าเข้าเล่มรายงาน 3 เล่ม 300 - - 300 
3. เครื่องเย็บกระดาษตัวใหญ่ 1,200 - - 1,200 
4. ค่าอาหาร กลางวัน 2 มื้อๆ 

ละ 50 บาท 32 คน 
3,200 - 3,200 - 

5. ค่าอาหารว่าง 4 มื้อๆ ละ 
10 บาท 32 คน 

1,280 - 1,280 - 

6. แฟ้มAAA ตราช้าง 10 แฟ้ม 650 - - 650 
7.  หมึกพิมพ์ จ านวน 1 ชุดๆ

ละ 600 บาท 
600 - - 600 
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ที ่
รายการ/ กิจกรรมการใช้ 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

จ าแนกหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 

8.  ไส้แฟ้ม จ านวน 10 ชุดๆละ 
25 บาท 

250 - - 250 

 รวม 8,730   - 4,480 4,250 
 
6.  การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 มีการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพ  
ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

2 มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

3 มีการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

4 มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

5 มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา  

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

6 มีการน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา คุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

7 มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน  

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7.2  มีการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7.3  มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
7.4  มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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7.5  มีการน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อย่างต่อเนื่อง  
 7.6  มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นางสาววาสนา  คุระแก้ว) 
                       ครู 
 

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

(ลงชื่อ)...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นางสาวนิวร  ผวิกระด้าง) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 หน้าที่ 158  
 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

ชื่อโครงการ                               การวิจัยในชั้นเรียน 
สนองพันธกิจโรงเรียน                   ข้อที่ 4 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาทุกระดับตามหลักการ  
                                              และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
                                              ข้อที่ 7 พัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ สามารถ 
                                              จัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน             ข้อที่ 12 สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐาน      
                                              การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองนโยบายโรงเรียน                 ข้อที่ 2 สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา การจัดกิจกรรม และการจัดการเรียน 
                                              การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                                            ข้อที่ 3 สนับสนุน สง่เสริม ให้มีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
                                              ที่ทนัสมัยและหลากหลาย 
                                              ข้อที่ 6 พัฒนาให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี  
                                              ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                                              ข้อที่ 14 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือ 
                                              นักเรียน 
สนองกลยุทธ์ที่                            สนองกลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหาร 
                                              สถานศึกษา                
สนองมาตรฐานที่                         มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
                                              ข้อ12(4)สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง 
                                              วิชาชีพ 
ลักษณะโครงการ                         โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ                  กลุ่มบริหารวิชาการ (งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา) 
เลขานุการโครงการ                      นางวาสนา  หนูหนนั 
ระยะเวลาด าเนินการ                    พฤษภาคม  2563 – กุมภาพันธ์  2564 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาให้ครูมีความรู้ความสามารถ
ตรงตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้อ12(4)สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จึง
จัดท าโครงการวิจัยในชั้นเรียนขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการวิจัยในชั้นเรียน และท าวิจัยในชั้นเรียนได้ 
2.2 เพ่ือให้ครูพัฒนาพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้ 
2.3 เพ่ือให้ครูได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตาม  

แผนงานที่ก าหนดได้ 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
     3.1.1 ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จ านวน 31 คน เข้าร่วมโครงการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน 
     3.1.2 ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จ านวน 31 คน มีวิจัยในชั้นเรียนและน าผลวิจัยพัฒนาผู้เรียน 
     3.1.3 สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
3.2 เชิงคุณภาพ 
     3.2.1 ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ร้อยละ 69  เข้าร่วมโครงการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน 
     3.1.2 ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ร้อยละ 69 มีวิจัยในชั้นเรียนและน าผลวิจัยพัฒนาผู้เรียน 
     3.1.3 สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินการ 
 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วันเดือนปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการ 

- ประชุมคณะกรรมการ 

- ติดต่อวิทยากร 

- เตรียมเอกสาร/วัสดุ/อุปกรณ์ 

- เตรียมสถานที่ และอาหาร 

- แจ้งคณะครู 

ปีการศึกษา 2563 1,000 บาท นางวาสนา  หนูหนัน 

และ คณะกรรมการตาม

ค าสั่ง 

2 ขั้นด าเนินการ 

- อบรมการวิจัยในชั้นเรียน 

- ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับ

การอบรม 

 

  

นางวาสนา  หนูหนัน 

และ คณะกรรมการตาม

ค าสั่ง 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วันเดือนปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3 ขั้นรายงานผลประเมินผล 

- ประเมินผล 

- สรุปผล 

-รายงานผล 

ปีการศึกษา 

2563 

 นางวาสนา  

หนูหนัน และ 

คณะกรรมการ

ตามค าสั่ง 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข 

- น าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงในปีการศึกษา

หน้า 

ปีการศึกษา 

2563 

 นางวาสนา  

หนูหนัน และ 

คณะกรรมการ

ตามค าสั่ง 

 
5. งบประมาณที่ใช้   1,000  บาท 
 

ที ่ รายการกิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ค่าเอกสาร 1,000 - - 1,000 

2 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ - - - - 

3  ค่าอาหารว่าง    2 มื้อ - - - - 

รวม 1,000 - - 1,000 

 
7. การประเมินผล 

 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ วิธีการวัดผล เครื่องมือที่วัด 

1 ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ร้อยละ 69  เข้า

ร่วมโครงการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน 

ตรวจนับ บัญชีลงชื่อเข้าร่วมอบรม

โครงการ 

2 2 ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ร้อยละ 69 มี

วิจัยในชั้นเรียนและน าผลวิจัยพัฒนาผู้เรียน 

 

ตรวจนับ ทะเบียนวิจัยในชั้นเรียน 

3 ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ร้อยละ 50 มีการ

พัฒนาและขยายผลการวิจัยชั้นเรียนต่อไปได้ 

ตรวจนับ ทะเบียนวิจัยในชั้นเรียน 

4 ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ร้อยละ 90 มี

ความมุ่งม่ันและอุทิศตนในการสอนและพัฒนา

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 
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ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ วิธีการวัดผล เครื่องมือที่วัด 

ผู้เรียน 

5 ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ร้อยละ 90 มีการ

แสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟัง

ความคิดเห็น ใจกว้าง ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

6 ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ร้อยละ 90 มี

ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1.1 เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการวิจัยในชั้นเรียน และท าวิจัยในชั้นเรียนได้ 
7.1.2 เพื่อให้ครูพัฒนาพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้ 
7.1.3 เพ่ือให้ครูได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตาม 

แผนงาน 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                             
                                                                   (ลงชื่อ)...........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                               (นางวาสนา  หนูหนัน) 
                                                                                 ครูช านาญการพิเศษ 
                                                        
                                                                    (ลงชื่อ).........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                               ( นายอนันต์  รัตนวงศ์ ) 
                                                                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                  
                                                                     (ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                                ( นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   โครงการการจัดการขยะ  
สนองพันธ์กิจโรงเรียน ข้อที่  ข้อที่ 7 พัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการ

เรียนการสอนได้มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน   
เป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่  ข้อที่ 13  สถานศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ จัดกระบวนการเรียนการ

สอนได้ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สนองนโยบายโรงเรียน ข้อที่   ข้อที่ 15. ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม  ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2 กระบวนการการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร

สถานศึกษา 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    ข้อที่ 4. การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ 
    ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
เลขานุการโครงการ  นายเจริญ  เรืองรอง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 
- 
1.  หลักการและเหตุผล 

สิ่งแวดล้อมที่สวยงามในโรงเรียนเป็นเรื่องส าคัญที่จะท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาทางสติปัญญา  จิตใจ และ
ร่างกาย  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็ม
ศักยภาพ   มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีอาคารสถานที่เหมาะสม    มีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ         
หอ้งสมุด  พ้ืนที่สีเขียว  และสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี  ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้
จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีและให้บุคลากรในโรงเรียนรู้คุณค่า  ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการ 

เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม  

2.2 เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดีในโรงเรียน   

2.3 เพ่ือให้โรงเรียนมีอุปกรณ์จัดการขยะ  มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น  สะอาด  และเอ้ือต่อ 

การเรียนรู้ 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1  ผู้เรียน  จ านวน 365 คน ผู้บริหารและบุคลากร จ านวน 32 คน  ตระหนักถึงผลกระทบ  
           ที่เกิดจาก  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม  

3.1.2  ผู้เรียน  จ านวน 370 คน ผู้บริหารและบุคลากร จ านวน 32 คน  มีส่วนร่วมในการสร้าง 
สิ่งแวดล้อมท่ีดีในโรงเรียน   

3.1.3 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและส านักงาน จ านวน 39 ห้องและอาคารประกอบในพ่ืนที่ 35   
ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา มีสภาพแวดล้อมสวยงาม ไม่มีขยะ ร่มรื่น  สะอาด  เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1  ปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีให้ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียน ร้อยละ 90 รู้คุณค่า  ตระหนักถึง
 ผลกระทบที่เกิดจาก  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม   

3.2.2  ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียนร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีใน     
โรงเรียน   

3.2.3  โรงเรียนมีพ้ืนที่สีเขียว  มีสภาพแวดล้อมสวยงาม ไม่มีขยะ ร่มรื่น  สะอาด  เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ ร้อยละ 80 

3.2.4  ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียน ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ
 ที่ดีในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น 

3.2.5 งบประมาณท่ีใช้ 10,000 บาท 
 

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

ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 

ขั้นเตรียมการ 
- เสนอโครงการ 
- ประชุมออกค าสั่ง เตรียมการ 

 
พ.ค.63 
พ.ค.63 

 
- 
- 

 

 
ครูเจริญ 
 

2 ขั้นด าเนินการ 
- ป้ายรณรงค์การไม่ทิ้งขยะ 
- อุปกรณ์แยกขยะ 

 
 

 
พ.ค.63-ก.พ.64 
พ.ค.63-ก.พ.64 

 
5,000 บาท 
5,000 บาท 

 
ครูเจริญ 
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5.  งบประมาณที่ใช้ 10,000 บาท  
 

ที ่ รายการ / กิจกรรม / การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
1. ป้ายรณรงค์การไม่ทิ้งขยะ 5,000 - - 5,000 

2. ซ่อมแซมอาคารสถานที่ 5,000 - - 5,000 

 รวม 10,000 - - 10,000 
 
   6.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียน ร้อยละ 90 รู้คุณค่า  

ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจาก  การเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อม   

-  สังเกตพฤติกรรม, 
สอบถาม 

-  แบบสังเกตพฤติกรรม, 
แบบสอบถาม 

2 ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียน ร้อยละ 90 มีส่วน
ร่วมในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในโรงเรียน   

- การสอบถามโครงการ 
- การถ่ายภาพ 
- การสัมภาษณ์ 

- แบบสอบถามโครงการ 
- ภาพถ่าย 
- แบบสัมภาษณ์ 

3 โรงเรียน  มีสภาพแวดล้อมสวยงาม ไม่มีขยะ  ร่ม
รื่น  สะอาด  เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 80 

- การถ่ายภาพ 
- การสอบถามโครงการ 

- ภาพถ่าย 
- แบบสอบถามโครงการ         

4 ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียน ร้อยละ 90 มีความ
พึงพอใจต่อสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีใน
โรงเรียนเพ่ิมมากข้ึน 

- การสอบถามโครงการ - แบบสอบถามโครงการ         

ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3 
 
 
 

ขัน้ประเมินผลสรุปผล 
- สังเกต 
- สอบถาม 
- สรุปผล/รายงานผล 

 
พ.ค.63-ก.พ.64
พ.ค.63-ก.พ.64 

ก.พ.64 

 
- 
- 
- 

 
ครูเจริญ 

4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
- ปรับปรุงการท างาน 
- ปรับปรุงโครงการ 

 
พ.ค.63-ก.พ.64

ก.พ.64 

 
- 
- 

 
ครูเจริญ 

รวมงบประมาณเป็นเงิน 10,000 บาท  
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ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
5 งบประมาณ -การจัดซื้อจัดจ้าง -แบบบันทึกจัดซื้อจัดจ้าง 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียน  รู้คุณค่า  ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจาก  การเปลี่ยนแปลงของ 

สิ่งแวดล้อม   
7.2 ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียน มีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดีในโรงเรียน  สถานศึกษามี 

สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ดีขึ้น 
7.3 โรงเรียน  มีสภาพแวดล้อมสวยงาม ไม่มีขยะ ร่มรื่น  สะอาด  เอ้ือต่อการเรียนรู้  
7.4 บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในโรงเรียนเพ่ิมมากขึ้น 
7.5 งบประมาณท่ีใช้คุ้มค่า  

 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
    (ลงชื่อ).........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                   ( นายเจริญ  เรืองรอง) 
     ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 

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

(ลงชื่อ).........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นางสาวนิวร    ผิวกระด้าง) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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ชื่อโครงการ                                     ทุนการศึกษา  
สนองพันธกิจโรงเรียน                          ข้อที่ 1  จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่ 
                                                                จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
                                                                 และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน                    ข้อที่ 1 สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ 
                                                                 และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะการเรียนรู้ใน  
                                                                 ศตวรรษที่ 21  
สนองนโนบายโรงเรียน                        ข้อที่ 2  สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา  การจัดกิจกรรม และการจัดการ  
                                                                 เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                          กลยุทธ์ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 
                                                      ส าคัญ 
สนองมาตรฐานโรงเรียน                       มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 
                                                      ส าคัญ 
ลักษณะโครงการ                        โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ                     กลุ่มบริหารงบประมาณ 
เลขานุการโครงการ                        นางจิราภรณ์   สุทิน 
ระยะเวลาด าเนินการ        พฤษภาคม  2563 - กุมภาพันธ์ 2564 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
             โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จัดกิจกรรมสนองมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองพันธกิจโรงเรียน ข้อที่ 1  จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร
สถานศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 1 
สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้  และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  สนองนโนบายโรงเรียน ข้อที่ 2  สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา  การจัดกิจกรรม และการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงจัดโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
             1. เพ่ือให้นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่โรงเรียนก าหนดได้รับทุนการศึกษา 

   2. เพ่ือให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา 
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3. เป้าหมาย 
              3.1  เชิงปริมาณ 

       3.1.1  นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จ านวน 365 คน  ที่มีคุณสมบัติตามที่โรงเรียนก าหนด  
                ได้รับทุนการศึกษา 
       3.1.2  นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  จ านวน 365 คน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการ 
                ช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา 
3.2   เชิงคุณภาพ 
       3.2.1  นักเรียน ร้อยละ 100 ที่มีคุณสมบัติตามท่ีโรงเรียนก าหนดได้รับทุนการศึกษา 
       3.2.2  นักเรียน ร้อยละ 100 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา 

 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ ขัน้ตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 1.ทุนการศึกษา  1,000 นางจิราภรณ์   สุทิน 
1 ขั้นเตรียมการ    
 - ประชุมผู้เกี่ยวข้องวางแผนการจัด

กิจกรรม 
พ.ค.63 / พ.ย.63 -  

2 ขั้นด าเนินการ    
 - จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ พ.ค.63 / พ.ย.63 -  
 - ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ตลอดปีการศึกษา -  
 - รับสมัครนักเรียนเพ่ือขอรับ

ทุนการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา -  

 - พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา ตลอดปีการศึกษา -  
 - มอบทุนการศึกษา ตลอดปีการศึกษา -  
3 ขั้นสรุปผลประเมินผล    
 - ประเมินผล มี.ค.64 -  
 - สรุปผลและรายงานผล มี.ค.64 -  
 2.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  2,000 นางสาวเจนจิรา  รักษ์

ทอง 
1 ขั้นเตรียมการ    
 - ประชุมผู้เกี่ยวข้องวางแผนการจัด

กิจกรรม 
 

พ.ค.63 / พ.ย.63 -  
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ที ่ ขัน้ตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2 ขั้นด าเนินการ    
 - จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ พ.ค.63 / พ.ย.63 -  
 - ด าเนินโครงการ ตลอดปีการศึกษา -  
3 ขั้นสรุปผลประเมินผล    
 - ประเมินผล มี.ค.64 -  
 - สรุปผลและรายงานผล มี.ค.64 -  

 

5. งบประมาณที่ใช้ 3,000 บาท 
 
ที ่

 
รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ 

 
 

งบประมาณ 

 
จ านวนหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
1 กระดาษเอ 4 จ านวน 6  รีม 630 - - 630 
2 แฟ้ม 3 ห่วง ตราช้าง จ านวน 3 แฟ้ม 600 - - 600 
3 ค่าวัสดุงานกยศ. 1,770 - - 1,770 
 รวม 3,000 - - 3,000 

 

   6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1  นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามท่ีโรงเรียนก าหนดได้รับ

ทุนการศึกษา 
ตรวจนับ แบบสรุปรายชื่อนักเรียนได้รับ

ทุนการศึกษา 
2 นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการช่วยเหลือ

ด้านทุนการศึกษา 
ตรวจนับ แบบสรุปรายชื่อนักเรียนได้รับ

ทุนการศึกษา  
 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่โรงเรียนก าหนดได้รับทุนการศึกษา 
7.2 นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                                   
                                                            (ลงชื่อ)  ................................................. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                            ( นางจิราภรณ์   สุทิน) 
                                                                      ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
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                                                             (ลงชื่อ) .................................................. ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                             ( นายอนันต์  รัตนวงศ์) 
                                                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
 
                                                              (ลงชื่อ) .................................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                             ( นางสาวนวิร  ผวิกระด้าง) 
                                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   เพชรรัตนวิทย์ 
สนองพันธกิจโรงเรียน  ข้อที่ 2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
                                          รักการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 2 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ 
                                          พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง 
สนองนโยบายโรงเรียน  ข้อที่ 12 สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   
                                          รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
เลขานุการโครงการ  นายกรีฑาพล  เทพแก้ว 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2563 – กุมภาพันธ์ 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้เป็นผู้มีคุณธรรมและมีความรู้ตามหลักสูตรที่
สถานศึกษาก าหนด และมีความมุ่งหวังเฉพาะคือ ส่งเสริมผู้เรียน  ที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และมีพฤติกรรม
เรียบร้อย 

ลักษณะโครงการ 
1. เป็นการจัดทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตลอด 

3 ปีการศึกษา จ านวน 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. เรียนปรับพื้นฐานครบ 100 % 
4. ผลการสอบเข้าเรียนต่อได้ร้อยละ 50 ของคะแนนทั้งหมด 
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5. ผลการสอบก่อนเรียนปรับพ้ืนฐานและผลการสอบหลังปรับพื้นฐานมีการพัฒนา 
การคัดเลือกผู้รับทุน 
1.โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุน 
2. ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก นักเรียนเพื่อรับทุน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้ 

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

 
 
3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
ดังนั้น โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการดังกล่าวขึ้นเพ่ือจัดหาทุนการศึกษา ประเภททุนต่อเนื่อง 3 ปี ให้แก่

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนดีและมีความประพฤติเรียบร้อย  ซึ่ง
เป็นการส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดีและสร้างชื่อเสียงทางการเรียนให้แก่โรงเรียน 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
2. เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนมีขวัญก าลังใจ 
3. เพ่ือสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนในด้านการจัดการเรียนการสอน  

 
3.เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
จัดทุนการศึกษาให้นักเรียน ดังนี้ 
ม.1 จ านวน 5 ทุน 
ม.2 จ านวน 4 ทุน 
ม.3 จ านวน 1 ทุน 

  ม.4 จ านวน 2 ทุน 
  ม.5 จ านวน 4 ทุน 
  ม.6 จ านวน 1 ทุน 
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ด้านคุณภาพ 
ผู้เรียนได้รับทุนการศึกษา จะมีการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเรียนให้สูงขึ้นและ 

สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน 
 
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ พ.ค.63 ครูกรีฑาพล เทพแก้ว 
2 ประชุมชี้แจงโครงการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ พ.ค.63 
3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ พ.ค.63 
4 สรุปผลและรายงานผล มี.ค.64 

 
5.  งบประมาณที่ใช้ 41,000 บาท  (ใช้เงินกองทุนดอกเบี้ยสวัสดิการ) 

ที ่
รายการ/ กิจกรรมการใช้ 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

จ าแนกหมวดรายจ่าย 
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 ่ ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 ผู้เรียนได้รับทุนการศึกษา จะมีการพัฒนา

ตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเรียนให้สูงขึ้น
และสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน 

ส ารวจ 
ผลการเรียนเฉลี่ยรายภาค 

แบบส ารวจ 
ปพ.1, ปพ.6  

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์มีการพัฒนาศักยภาพการศึกษาของผู้เรียน 
7.2 นักเรียนมีขวัญก าลังใจในการเรียน 
7.3 ผู้เรียนสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนในด้านการจัดการเรียนการสอน 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ                
                                    

      (ลงชื่อ)..............................................ผู้เสนอโครงการ 
                     (นายกรีฑาพล  เทพแก้ว) 
                           ครูช านาญการพิเศษ 
      
                                                   (ลงชื่อ)……………………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                               (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 
                                                     ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
                                                   (ลงชื่อ)……………………………………… ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                            (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
สนองพันธกิจโรงเรียน   ข้อที่ 2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย 
    ตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ข้อที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย ใช้แล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
อย่างคุ้มค่า 
ข้อที่ 6 ส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนาธรรมอันดีงาม 
ของไทย 

สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 2 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ 
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ข้อที่ 3 ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 
ข้อที่ 10 ผู้เรียนมีความตระหนัก เห็นคุณค่าสืบสานประเพณี วัฒนธรรม
อนุรักษ์ความเป็นไทยและสิ่งแวดล้อม 
ข้อที่ 11 ผู้เรียนสามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

สนองนโยบายโรงเรียน   ข้อที่ 2 สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา การจัดกิจกรรม และการจัดการเรียน 
    การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    ข้อที่ 6 พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี 
    ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    ข้อที่ 10 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
    คิดสังเคราะห์และมีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมี 
    วิสัยทัศน์ 
    ข้อที่ 11 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม 

หลักสูตร 
ข้อที่ 12 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ข้อที่ 13 สนับสนุนและส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการ 
ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
ข้อที่ 16 ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพ เพ่ือให้นักเรียนมีรายได้ระหว่าง 
เรียนอย่างต่อเนื่อง 
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สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
    กลยุทธ์ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ข้อที่ 1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง    ใหม ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เลขานุการโครงการ  นางจุลีพร บุราสิทธิ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 

นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นนโยบายที่รัฐบาลต้องการให้ครูปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธี 
สอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง และเพ่ือ
พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มีความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  การจัดการเรียนการสอนที่ยึด
โยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงจัดโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
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3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ตามความสนใจและความถนัด 

3.1.2 ผู้เรียนทุกคน มีความรู้และทักษะความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมลดเวลาเรียน 
            เพ่ิมเวลารู้ที่ตนเข้าร่วม          

3.1.3 ผู้เรียนจ านวน 284 คน มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิม 
           เวลารู้ที่ตนเข้าร่วม 

3.2  เชิงคุณภาพ 
               3.2.1 ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ตามความสนใจและ 

ความถนัด 
3.2.2 ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความรู้และทักษะความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมลดเวลา 

            เรียนเพ่ิมเวลารู้ที่ตนเข้าร่วม             
3.2.3 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ที่ 

             ตนเข้าร่วม 

4. กิจกรรมและการด าเนินการ 
 4.1  การประกอบอาหารเพื่อจ าหน่าย   ( - บาท)   
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

       - ประชุม วางแผน 
       - ขออนุมัติโครงการ      

 
พ.ค. 2563 

 
- 

 
ครูยุพเยาว์ ชูช่วย 

2 ขั้นด าเนินการ 
      - ส ารวจวสัดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
การท าอาหาร 
     - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
     - ประชาสัมพันธ์ /รับสมัครนักเรียน
ที่สนใจ 
     - จัดกิจกรรมประกอบอาหารเพื่อ
จ าหน่าย    

 
พ.ค. 2563 

 
มิ.ย. 2563 
พ.ค. 2563 

 
พ.ค. 2563 - ก.พ.

2564 

 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
ครูยุพเยาว์ ชูช่วย 
 

3 ขั้นติดตามประเมินผล 

- ประเมินผล 

- สรุป / รายงานผล 

 
ก.ย.  2563 - 
ก.พ. 2564 

 
- 
 

 
ครูยุพเยาว์ ชูช่วย   
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข  

        
ก.ย. 2563 - 
ก.พ. 2564 

- ครูยุพเยาว์ ชูช่วย 

  
4.2  ติวความรู้วิทยาศาสตร์ ม.3  (- บาท)   

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ 
      - ประชุม วางแผน 
      - ขออนุมัติโครงการ       

 
พ.ค.2563 

 
- 

กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 
ครูระพีพร ปอปาน 

2 ขั้นด าเนินการ 
      - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนติวความรู้
วิทยาศาสตร์ 

พ.ค. 2563 - 
ก.พ. 2564 

 
- 
 

ครูระพีพร ปอปาน 

3 ขั้นติดตามประเมินผล 

- ประเมินผล 

- สรุป / รายงานผล 

ก.ย.2563 - 
ก.พ.2564 

 
- 

ครูระพีพร ปอปาน 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข  
       

ก.ย. 2563 - 
ก.พ. 2564 

 
- 

ครูระพีพร ปอปาน 

 
4.3  ติวความรู้คณิตศาสตร์ ม.3  (- บาท)   

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ 
      - ประชุม วางแผน 
      - ขออนุมัติโครงการ       

 
พ.ค. 2563 

 
- 
- 

กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 
ครูอุบล ไชยชนะ 

2 ขั้นด าเนินการ 
      - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนติวความรู้
คณิตศาสตร์ 

พ.ค. 2563 - 
ก.พ. 2564 

 
- 
 

ครูอุบล ไชยชนะ 

3 ขั้นติดตามประเมินผล 

- ประเมินผล 

- สรุป / รายงานผล 

ก.ย.2563 - 
ก.พ. 2564 

 
- 
- 

ครูอุบล ไชยชนะ 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข  
       

ก.ย. 2563 - 
ก.พ. 2564 

- ครูอุบล ไชยชนะ 
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4.4  ติวความรู้ภาษาไทย ม.3  (- บาท)   

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ 
      - ประชุม วางแผน 
      - ขออนุมัติโครงการ       

 
พ.ค. 2563 

 
- 
- 

กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 
ครูวาสนา คุระแก้ว 

2 ขั้นด าเนินการ 
      - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนติวความรู้
ภาษาไทย 

พ.ค. 2563 - 
ก.พ. 2564 

 

 
- 
 

ครูวาสนา คุระแก้ว 

3 ขั้นติดตามประเมินผล 

- ประเมินผล 

- สรุป / รายงานผล 

ก.ย.2563 - 
ก.พ. 2564 

 
- 
- 

ครูวาสนา คุระแก้ว 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข  
       

ก.ย. 2563 - 
ก.พ. 2564 

- ครูวาสนา คุระแก้ว 

 
4.5  ติวความรู้ภาษาอังกฤษ ม.3  (- บาท)   

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ 
      - ประชุม วางแผน 
      - ขออนุมัติโครงการ       

 
พ.ค. 2563 

 
- 
- 

กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
ครูจิราภรณ์ สุทิน 

2 ขั้นด าเนินการ 
      - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนติวความรู้
ภาษาอังกฤษ 

พ.ค. 2563 - 
ก.พ. 2564 

 

 
- 
 

ครูจิราภรณ์ สุทิน 

3 ขั้นติดตามประเมินผล 

- ประเมินผล 

- สรุป / รายงานผล 

ก.ย.2563 - 
ก.พ. 2564 

 
- 
- 

ครูจิราภรณ์ สุทิน 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข  
       

ก.ย. 2563 - 
ก.พ. 2564 

- ครูจิราภรณ์ สุทิน 
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4.6  How To Make…DIY by Handmade (- บาท) 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

       - ประชุม วางแผน 
       - ขออนุมัติโครงการ        
 

 
พ.ค. 2563 

 
- 
- 

กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 
ครูจรุภรณ์ หวัน
เหม 

2 ขั้นด าเนินการ 
      - ส ารวจวสัดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ  
      - ส ารวจราคา 
      - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
      - ประชาสัมพันธ์ /รับสมัครนักเรียนที่ สนใจ 
      - จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
พ.ค.2563 - 
ก.พ.2564 

 
- 
- 
- 
- 
- 

ครูจรุภรณ์ หวัน
เหม 

3 ขั้นติดตามประเมินผล 

- ประเมินผล 

- สรุป / รายงานผล 

ก.ย.2563, 
ก.พ.2564 

 
- 
- 

ครูจรุภรณ์ หวัน
เหม 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข  
        

ก.ย. 2563, 
ก.พ. 2564 

- ครูจรุภรณ์ หวัน
เหม 

 

4.7  กิจกรรมภาพยนต์สั้นสังคมศึกษา  ( -  บาท)  
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

       - ประชุม วางแผน 
       - ขออนุมัติโครงการ       

 
พ.ค. 2563 

 
- 
- 

กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ 
ครูวิจิตรา สุทิน 

2 ขั้นด าเนินการ 
      - ส ารวจวสัดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ        
      - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
      - ประชาสัมพันธ์ /รับสมัครนักเรียนที่ สนใจ 
      - จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
พ.ค.2563 - 
ก.พ.2564 

 
- 
- 
- 
- 

ครูวิจิตรา สุทิน 

3 ขั้นติดตามประเมินผล 

- ประเมินผล 

- สรุป / รายงานผล 
 

ก.ย.2563, 
ก.พ.2564 

 
- 
- 

ครูวิจิตรา สุทิน 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข  

        
ก.ย. 2563, 
ก.พ. 2564 

- ครูวิจิตรา สุทิน 

  
4.8 ของเล่นอิเล็กทรอนิกส์ (3,100 บาท)   

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ 
      -ประชุม วางแผน 
      - ขออนุมัติโครงการ   

 
พ.ค. 2563 

 
- 
- 

ครูเจริญ เรืองรอง 

2 ขั้นด าเนินการ 
     - ส ารวจวัสด ุอุปกรณ์ เครื่องมือการท าของ
เล่นอิเล็กทรอนิกส์ 
     - ส ารวจราคา 
     - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ การท าของ
เล่นอิเล็กทรอนิกส์ 
     - ประชาสัมพันธ์ /รับสมัครนักเรียนที่ 
       สนใจ 
     -  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนการท าของ
เล่นอิเลกทรอนิกส์    

พ.ค.2563 - 
ก.พ. 2564 

 
- 
 
- 

3,100 
 
- 
 
- 

ครูเจริญ เรืองรอง 

3 ขั้นติดตามประเมินผล 
     -  ประเมินผล 
     -  สรุป / รายงานผล 

ก.ย. 2563 - 
ก.พ.2564 

 
- 
- 

ครูเจริญ เรืองรอง 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข  
       

ก.ย. 2563 - 
ก.พ. 2564 

- ครูเจริญ เรืองรอง 

 
4.9  ภาษาสนุก สุขสันต์หรรษา  (- บาท)  (งบกลุ่มสาระภาษาไทย) 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ 
      -ประชุม วางแผน 
      - ขออนุมัติโครงการ   
 

 
พ.ค. 2563 

 
- 
- 

ครูกรกนก 
 บุญเนือง 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2 ขั้นด าเนินการ 
     - ประชาสัมพันธ์ /รับสมัครนักเรียนที่ 
       สนใจ      
     -  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาสนุก สุข
สรรค์หรรษา   

 
พ.ค. 2563 - 
ก.พ.2564 

 
- 
 
- 
 

 
ครูกรกนก  
บุญเนือง 

3 ขั้นติดตามประเมินผล 
     -  ประเมินผล 
     -  สรุป / รายงานผล 

ก.ย. 2563 - 
ก.พ. 2564 

 
- 
- 

ครูกรกนก 
 บุญเนือง 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข  
       

ก.ย.2563 - 
ก.พ.2564 

- ครูกรกนก  
บุญเนือง 

 

 4.10 สังคม 360 องศา (- บาท) 
ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

- ประชุม วางแผน 

- เขียนโครงการ 

- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 
พ.ค.  2563 

 

 
- 
- 
- 

ครูสุกัญญา ณ นคร 

2 ขั้นด าเนินการ 

- ประชาสัมพันธ์ /รับสมัคร 

- ส ารวจ/จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
โครงการ 

 
พ.ค. 2563 -
ก.พ. 2564 

 
- 
- 
- 

 
 

ครูสุกัญญา ณ นคร 

3 ขั้นประเมินติดตาม 

- ประเมินผลโครงการ 

- สรุปผล / รายงานผล 

ก.ย. 2563 - 
ก.พ. 2564 

 
- 
- 

ครูสุกัญญา ณ นคร 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
 

ก.ย. 2563 - 
ก.พ. 2564 

- ครูสุกัญญา ณ นคร 
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4.11  สร้างสรรค์ปันน้ าใจ  ( - บาท) 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ 
      - ประชุม วางแผน 
      - ขออนุมัติโครงการ       

 
พ.ค. 2563 

 
- 
- 

ครูเจนจิรา  
 รักษ์ทอง 

2 ขั้นด าเนินการ 
      - ประชาสัมพันธ์ /รับสมัครนักเรียนที่สนใจ 
     - ส ารวจ/จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
     - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการ 

 
พ.ค. 2563 - 
ก.พ. 2564 

 
- 
- 
- 

ครูเจนจิรา  
รักษ์ทอง 

3 ขั้นติดตามประเมินผล 
      - ประเมินผล 
      - สรุป / รายงานผล 

ก.ย. 2563 - 
ก.พ. 2564 

 
- 
- 

ครูเจนจิรา 
 รักษ์ทอง 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข  
       

ก.ย. 2563 - 
ก.พ.2564 

- ครูเจนจิรา 
 รักษ์ทอง 

  
4.12  อนุรักษ์มรดกไทย  (- บาท)   
ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

- ประชุม วางแผน 

- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 
พ.ค.2563 

 
- 
- 

 
ครูวาสนา หนูหนัน 

2 ขั้นด าเนินการ 

- ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร 

- ส ารวจ/จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 

- จัดกิจกรรม อนุรักษ์มรดกไทย 

 
พ.ค. 2563 - 
ก.พ. 2564 

 
- 
- 
- 

 
ครูวาสนา หนูหนัน 

3 ขั้นประเมินติดตาม 

- ประเมินผล 

- สรุปผล รายงานผล 

 
ก.ย. 2563 - 
ก.พ. 2564 

 
- 
- 

 
ครูวาสนา หนูหนัน 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
        

ก.ย. 2563 - 
ก.พ. 2564 

- ครูวาสนา หนูหนัน 
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4.13   Pixel Art ศิลปะบ าบัดใจ  (- บาท) 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

- ประชุม วางแผน 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 
พ.ค. 2563 

 
- 
- 

 
ครูกนกวรรณ 
นนทศักดิ์ 

2 ขั้นด าเนินการ 
- ประชาสัมพันธ์ 
- ส ารวจ/จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
- จัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

 
พ.ค. 2563 - 
ก.พ. 2564 

 
- 
- 
- 

 
ครูกนกวรรณ 
นนทศักดิ์ 
 

3 ขั้นประเมินติดตาม 
- ประเมินผล 
- สรุปผล/ รายงานผล 

 
ก.ย. 2563 - 
ก.พ. 2564 

 
- 
- 

 
ครูกนกวรรณ 
นนทศักดิ์ 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
 

ก.ย. 2563 - 
ก.พ. 2564 

- ครูกนกวรรณ 
นนทศักดิ์ 

 

4.14  สีสรรค์เส้นศิลป์  (- บาท) 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

- ประชุม วางแผน 
 - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 
พ.ค. 2563 

 
- 
- 

ครูสราญ บุราสิทธิ์ 

2 ขั้นด าเนินการ 
-  ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร 
-  จัดกิจกรรมสีสรรค์เส้นศิลป์ 

พ.ค. 2563 - 
ก.พ. 2564 

 
- 
- 

ครูสราญ บุราสิทธิ์ 

3 ขั้นประเมินติดตาม  
- ประเมินผล 
- สรุปผล รายงานผล 

ก.ย. 2563 - 
ก.พ. 2564 

 
- 
- 

ครูสราญ บุราสิทธิ์ 
 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
 

ก.ย. 2563 - 
ก.พ. 2564 

- ครูสราญ บุราสิทธิ์ 
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4.15   นาฏลีลาพาเพลิน  (- บาท)   
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

- ประชุม วางแผน 
- เขียนโครงการ 
- ขออนุมัติโครงการ 

 
พ.ค. 2563 

 
- 
- 
- 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 
ครูวาสนา 
 ฉายประทีป 

2 ขั้นด าเนินการ 
- ประชาสัมพันธ์ 
- ส ารวจ/จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
- จัดกิจกรรม นาฏลีลาพาเพลิน 

 
พ.ค. 2563 - 
ก.พ. 2564 

 
- 
- 
- 

 
ครูวาสนา   
ฉายประทีป 
 

3 ขั้นติดตามประเมินผล 
- ประเมินผล 
- สรุปผล/ รายงานผล 

 
ก.ย. 2563 - 
ก.พ 2564 

 
- 
- 

 
ครูวาสนา 
ฉายประทีป 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
 

ก.พ. 2564 - ครูวาสนา  
ฉายประทีป 

 

 
4.16  การปลูกผักสวนครัว (- บาท) 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

- ประชุม วางแผน 
- เขียนโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 
พ.ค. 2563 

 
- 
- 
- 

  
ครูเกษร เชาวลิต 

2 ขั้นด าเนินการ 
-  ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร 
- ส ารวจ/จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
- จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

 
พ.ค. 2563 - 
ก.พ. 2564 

 
- 
- 
- 

 
ครูเกษร  เชาวลิต 

3 ขั้นประเมินติดตาม  
- ประเมินผล 
- สรุปผล รายงานผล 

ก.ย. 2563 - 
ก.พ. 2564 

 
- 
- 

 
ครูเกษร เชาวลิต 
 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
 

ก.ย. 2563 - 
ก.พ. 2564 

- ครูเกษร เชาวลิต 
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4.17 Heb for Health สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (- บาท) 
ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

- ประชุม วางแผน 

- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 
พ.ค. 2563 

 

 
- 
- 

 
ครูพรนวีย์  
หวานจิตต์ 

2 ขั้นด าเนินการ 

- ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร 

- ส ารวจ/จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  

- จัดกิจกรรมตามโครงการ  

 
พ.ค.2563 - 
ก.พ. 2564 

 
- 
- 
- 

 
ครูพรนวีย์  
หวานจิตต์ 

3 ขั้นประเมินติดตาม 

- ประเมินผล 

- สรุปผล รายงานผล 

ก.ย. 2563 - 
ก.พ.2564 

 
- 
- 

ครูพรนวีย์  
หวานจิตต์ 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
       

ก.ย. 2563 -
ก.พ. 2564 

- ครูพรนวีย์ 
 หวานจิตต์ 

 

4.18 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ รถบรรทุกไข่ (- บาท)   
ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

- ประชุม วางแผน 

- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 
พ.ค. 2563 

 

 
- 

 
ครูฐิติรัตน์ อนันต์ 

2 ขั้นด าเนินการ 

- ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร 

- ส ารวจ/จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  

- จัดกิจกรรมตามโครงการ 

 
พ.ค.2563- 
ก.พ. 2564 

 
- 
- 
- 

 
ครูฐิติรัตน์ อนันต์ 

3 ขั้นประเมินติดตาม 

- ประเมินผล 

- สรุปผล รายงานผล 

 
ก.ย. 2563 - 
ก.พ. 2564 

 
- 
- 

 
ครูฐิติรัตน์ อนันต์ 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
       

ก.ย. 2563 - 
ก.พ.2564 

- ครูฐิติรัตน์ อนันต์ 
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4.19  การจัดซื้อวัสดุกองกลาง (2,000 บาท) 
ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

- ประชุม วางแผน 

- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 
พ.ค. 2563 

 
- 
- 

 
กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

2 ขั้นด าเนินการ 

- ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการจัด
กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

- ส ารวจราคา 

- จัดซื้อ/จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 

 
มิ.ย. 
2563 

 
- 
 
- 

2,000 

 
ครูจุลีพร   
บุราสิทธิ์ 

3 ขั้นประเมินติดตาม 

- ประเมินผล 

- สรุปผล รายงานผล 

 
ก.ย. 2563 - 
ก.พ. 2564 

 
- 
- 

ครูจุลีพร  
บุราสิทธิ์ 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
       

ก.ย.2563 - 
ก.พ. 2564 

- ครูจุลีพร  
 บุราสิทธิ์ 

 
5. งบประมาณที่ใช้  5,100  บาท   
 5.1 การประกอบอาหารเพ่ือจ าหน่าย (0 บาท)   
 5.2 ติวความรู้วิทยาศาสตร์ (0 บาท) 
 5.3 ติวความรู้คณิตศาสตร์ (0 บาท) 

5.4 ติวความรู้ภาษาไทย (0 บาท)  
5.5 ติวความรู้ภาษาอังกฤษ (0 บาท)  

     5.6 How To Make … DIY by Handmade  (0 บาท) 
     5.7 กิจกรรมภาพยนต์สั้นสังคมศึกษา  (0 บาท) 
 5.8 ของเล่นอิเล็กทรอนิกส์  (3,100 บาท)   

ที ่ รายการ / กิจกรรม / การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกหมวดรายจ่าย 

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 



ส่วนที่ 4 หน้าที่ 188  
 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

ที ่ รายการ / กิจกรรม / การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 

5 ชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  2,000 - - 2,000 
 รวม 3,100   3,100 
     5.9  ภาษาสนุก สุขสรรค์หรรษา  (0 บาท)   
     5.10 สังคม 360 องศา  (0 บาท) 
     5.11 สร้างสรรค์ปันน้ าใจ (0 บาท)  

5.12 อนุรักษ์มรดกไทย  (0 บาท)   
5.13 Pixel Art ศิลปะบ าบัดใจ (0 บาท)  

 5.14 สีสรรค์เส้นศิลป์  (0 บาท) 
5.15 นาฏลีลาพาเพลิน  (0 บาท)   
5.16 การปลูกผักสวนครัว  (0 บาท) 
5.17 Herb for Health สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ (0 บาท) 
5.18 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ รถบรรทุกไข่ (0 บาท) 

 5.19 การจัดซื้อวัสดุกองกลาง (2,000 บาท) 
 
ที ่

รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กระดาษ A4 500 - - 500 
2 แฟ้มสอด/ใส้แฟ้ม 500 - - 500 
3 สันรูด 250 - - 250 
4 กระดาษสีท าปก 100 - - 100 
5 หมึกพริ้นเตอร์ 650 - - 650 
 รวม 2,000 - - 2,000 

 

6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความส าเสร็จ วิธีการวัด/

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ตาม
ความสนใจและความถนัด 

ตรวจนับ แบบบันทึกการท า
กิจกรรม 

2.  ผู้เรียน มีความรู้และทักษะความสามารถในการปฏิบัติ
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ที่ตนเข้าร่วม             
 

ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน 
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ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความส าเสร็จ วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ที่ตนเข้าร่วม 

ประเมินความพึง
พอใจ 

แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการท างานในอนาคต 
7.2 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และจิตดี 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
       (ลงชื่อ).................................................ผู้เสนอโครงการ  
                    ( นางจุลีพร  บุราสิทธิ์ ) 
                        คร ูช านาญการ 

                                                       
 
                                                    (ลงชื่อ).................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                        (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 
                                                      ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
  
                                                 (ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                   (นางสาวนิวร ผวิกระด้าง) 
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ    พัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 
สนองพันธกิจโรงเรียน       ข้อที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม 
                                    หลักสูตรสถานศึกษาและมีทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21                                  
                                    ข้อที่ 2  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก 
                                    การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน    ข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                                     ข้อที่ 3 ผู้เรียนสามารถนความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน 
                                     ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 
 สนองนโยบายโรงเรียน       ข้อที่ 10  สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์                 
                                    คิดสังเคราะห์และมีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง  และมี 
                                    วิสัยทัศน์ 
                                    ข้อที่  13  สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน   
                                    สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต 
สนองมาตรฐานโรงเรียน      มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                           3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฎิบัติจริงและสามารถน าไปใช้ 
                                     ประยุกต์ในชีวิตได้ 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มบริหารวิชาการ 
เลขานุการโครงการ       นางวนิดา  ยุเหล็ก 
ระยะเวลาด าเนินการ       พฤษภาคม  2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
           ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ  มาตรฐานด้านมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปรากฏว่าผู้เรียนมีทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ อยู่ในระดับพอใช้  ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการนี้
ขึ้น  เพ่ือจะได้พัฒนาผู้เรียนต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อให้นักเรียน สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน 

ตามความคิดของตนเอง   
2.2  เพื่อให้นักเรียน น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง   
2.3  เพื่อให้นักเรียน ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ   
2.4  เพื่อให้นักเรียน มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  
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3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1  นักเรียน จ านวน 365 คน  เข้าร่วมกิจกรรม 
  3.1.2  นักเรียน จ านวน 365 คน  สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง และดู และสื่อสารโดยการ 
           พูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง   
  3.1.3  นักเรียน จ านวน 365 คน  น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง   
  3.1.4  นักเรียน จ านวน 365 คน  ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา 
            โดยมีเหตุผลประกอบ   
  3.1.5  นักเรียน จ านวน 365 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 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  
  3.2.4  นักเรียน ร้อยละ 80 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา 
           โดยมีเหตุผลประกอบ   
  3.2.5  นักเรียน ร้อยละ 80  มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
 

4.   กิจกรรมการด าเนินงาน 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระและแต่งตั้งคณะท างาน 
- บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม 
- จัดเตรียมเอกสาร 
- ประชุมชี้แจงนักเรียน 
 

 
 
 
พฤษภาคม 2563 
 

 
 
 
ครูวนิดา  ยุเหล็ก 

2. ขั้นด าเนินการ 
- จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ”ทักษะกระบวนการคิด” 
- ประเมินผลงานนักเรียน 
 
 

 
พฤษภาคม 2563 
 

 
คณะกรรมการ 
ตามค าสั่งแต่งตั้ง 



ส่วนที่ 4 หน้าที่ 192  
 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 
3. ขั้นประเมินติดตาม 

- สรุปผลการประเมินรวมทุกทักษะกระบวนการคิด 
- สรุปรายงานผล 
- สรุปนักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
27  มิถุนายน 2563 
 

 
ครูวนิดา  ยุเหล็ก 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- ติดตามนักเรียนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
29  มิถุนายน 2563 

 
ครูวนิดา  ยุเหล็ก 

 
5.  งบประมาณที่ใช้     2,000   บาท    
ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 
   ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 ค่าเอกสาร / วัสดุอุปกรณ์ 2,000 - - 2,000 
 รวม 2,000 - - 2,000 
 
6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความส าเสร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. นักเรียน จ านวน 365 คน  เข้าร่วมกิจกรรม ตรวจสอบ แบบบันทึก 

การเข้าร่วมกิจกรรม 

2. นักเรียน จ านวน 365 คน  สรุปความคิดจากเรื่องที่
อ่าน  ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียน                  
ตามความคิดของตนเอง   

สังเกต 
ตรวจสอบ 

แบบสังเกต 
ชิ้นงาน 

3. นักเรียน จ านวน 365 คน  น าเสนอวิธีคิด  
วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง   

สังเกต 
ตรวจสอบ 

แบบสังเกต 
ชิ้นงาน 

4. นักเรียน จ านวน 365  คน  ก าหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา โดยมี
เหตุผลประกอบ   

สังเกต 
ตรวจสอบ 

แบบสังเกต 
ชิ้นงาน 

5. นักเรียน จ านวน 365 คน  มีความคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  

สังเกต 
ตรวจสอบ 

แบบสังเกต 
ชิ้นงาน 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         7.1  ผู้เรียนร้อยละ 80  เข้าร่วมกิจกรรม 
         7.2  ผู้เรียน ร้อยละ 80 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูด 
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง   
         7.3  ผู้เรียน ร้อยละ 80 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง   
         7.4  ผู้เรียน ร้อยละ 80 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา 
 โดยมีเหตุผลประกอบ   
         7.5  ผู้เรียน ร้อยละ 80  มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  
 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

     (ลงชื่อ)..................................................ผู้เสนอโครงการ 
                    ( นางวนิดา  ยุเหล็ก ) 
               ต าแหน่ง    ครูช านาญการพิเศษ 
      
                                                     (ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                   ( นายอนันต์   รัตนวงศ์  ) 
                                                           ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
                                                      (ลงชื่อ)..................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
                                                                   ( นางสาวนิวร   ผวิกระด้าง ) 
                   ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ                  ค่ายวิชาการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
สนองพันธกิจโรงเรียน    ข้อที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จ าเป็นตาม
    หลักสูตรสถานศึกษา และมีทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
    ข้อที่ 2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง       
    รักการเรียนรู้ มีทักษะอาชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    ข้อที่ 3 พัฒนาส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    อย่างหลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่า  
                                          คุ้มค่า 
    ข้อที่ 5 เสริมสร้างผู้เรียนให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองใน 
                                          ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปลูกฝังคุณธรรม   
                                          จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน   ข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ข้อที่ 2 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และ  
                                          พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    ข้อที่ 3 ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน
    ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 
    ข้อที่ 5 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
    ข้อที่ 6 สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพ  
                                          ผู้เรียนอย่างคุ้มค่า 
    ข้อที่ 9 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
                                          ด้วย “ศาสตร์พระราชา”   
สนองนโยบายโรงเรียน    ข้อที ่2 สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา การจัดกิจกรรม และการจัดการเรียนการ 
                                          สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    ข้อที ่7 สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง  
                                          ประสงค์   
    โดยการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความ 
    ซื่อสัตย์สุจริต มีความกตัญญูกตเวที  มีความเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี และ  
                                          ไม่เห็นแก่ตัว มีความประหยัด และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปฏิบัติตนเป็น  
                                          ประโยชน์ส่วนรวม 
    ข้อที่ 11 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม 
                                          หลักสูตร 
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    ข้อที่ 12 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย  
                                          ตนเองรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    ข้อ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
    ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
    ข้อ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
    ข้อ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา  
                                          ผู้เรียน  
    ข้อ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ  
                                          ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง                
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มสาระ 
เลขานุการโครงการ  นางสาวเกษร  เชาวลิต 
ระยะเวลาด าเนินการ      กันยายน 2563 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการจัดการเรียนการสอน 

โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการจัดกิจกรรมและพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ข้อ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ข้อ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ข้อ 3.4 
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ข้อ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ร่วมกัน  
     2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  
 2.3 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ   
 2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักวางแผนการท างาน และด าเนินการจนส าเร็จ  

      2.5 เพ่ือให้ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตน  
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

  3.1.1 ผู้เรียน จ านวน 365 คน เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ 
 รว่มกัน  
       3.1.2 ผู้เรียน จ านวน 365 คน ไดม้ีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  
  3.1.3 ผู้เรียน จ านวน 365 คน มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
  3.1.4 ผู้เรียน จ านวน 365 คน เรียนรู้จักวางแผนการท างาน และด าเนินการจนส าเร็จ  
       3.1.5 ผู้เรียน จ านวน 365 คน ท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางานและภูมิใจในผลงาน 
 ของตน  

 3.2 เชิงคุณภาพ 
              3.2.1 ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ร่วมกัน ร้อยละ 80  
       3.2.2 ผู้เรียนไดม้ีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ร้อยละ 80  
  3.2.3 ผู้เรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ 75   
  3.2.4 ผู้เรียนรู้จักวางแผนการท างาน และด าเนินการจนส าเร็จ ร้อยละ 80  

       3.2.5 ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนร้อยละ 80  
 
4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ  (P) 

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

 
มีนาคม 
2563 

 
 

พ.ค.-ส.ค.63 
 

 
- 
- 
- 
 
- 

 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ/ 
กลุ่มสาระ 
 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ/ 
กลุ่มสาระ 

2. ขั้นด าเนินการ  (D) 
- ด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 

 
กันยายน 
2563 

 
- 

 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ/
กลุ่มสาระ 

 1. ค่ายภาษาไทย 
รูปแบบกิจกรรม 
น านักเรียน จ านวน 45 คน ออกค่ายภาษาไทย 
ระยะเวลา 1 วัน  

กันยายน 
2563 

9,000 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
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ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

1. ค่าจ้างเหมารถ 3 คัน X 1,300 บาท 
2. ค่าจัดท าเอกสาร/ไวนิล 
3. ค่าวิทยากร/ของที่ระลึก 
4. อาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 50 บาท 45 คน 

 
3,900 
1,850 
1,000 
2,250 

 2. ค่ายคณิตศาสตร์ 
รูปแบบกิจกรรม 
น านักเรียน จ านวน 40 คน ครู 3 คน ออกค่าย
คณิตศาสตร์ ระยะเวลา 1 วัน  
1. ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่  
ครูเชาว์ รักษาพล อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ 
2. นั่งรถชมเมือง เล่าเรื่องลิกอร์ อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช 
งบประมาณ 
1. ค่าจ้างเหมารถ 3 คัน X 1,300 บาท 
2. ค่าจัดท าเอกสาร/ไวนิล 

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

กันยายน 
2563 

9,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,900 
1,950 
1,000 
2,150 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. ค่ายวิทยาศาสตร์  
รูปแบบกิจกรรม 
น านักเรียนแผนวิทย์-คณิต จ านวน 45 คน  
ออกค่าย “ค่ายปลูกจิตวิทยาศาสตร์” 
ระยะเวลา 1 วัน 
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เขาขุนพนม อ.พรหมคีรี จ.
นครศรีฯ งบประมาณ 
1. ค่าจ้างเหมารถ 3 คัน X 1,300 บาท 
2. ค่าจัดท าเอกสาร/ไวนิล 

 3. ค่าวิทยากร/ของที่ระลึก 
4. อาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 50 บาท 45 คน 

กันยายน 
2563 

11,250 
 
 
 
 
 
 

3,900 
1,850 
1,000 
2,250 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 4. ค่ายสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
รูปแบบกิจกรรม 

กันยายน 
2563 

0 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษาศาสนาและ
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ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
น านักเรียน จ านวน 40 คน ครู 3 คน ออกค่าย
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระยะเวลา 1 
วัน  
ณ ธุดงค์สถานธรรม อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
งบประมาณ 
1. 1. ค่าจ้างเหมารถ 3 คัน X 1,300 บาท 
2. ค่าของที่ระลึก 
3. ค่าจัดท าเอกสาร/ไวนิล 
4. ค่าอาหารกลางวัน 43 คน 1 มื้อๆ ละ 50 
บาท 

 
 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

วัฒนธรรม 
 
 

(ไม่ใช้งบประมาณ) 
 

 5. ค่ายสุขศึกษาแบ่งปันสุข “รวมพลคนรัก
กีฬา” 
รูปแบบกิจกรรม 
น านักเรียนเข้า จ านวน 45 คน เข้าร่วมกิจกรรม
สุขภาพในชุมชน หรือชุมชนใกล้เคียงท่ีจัดขึ้น
เพ่ือการกุศล 
งบประมาณ 
1. ค่าจ้างเหมารถ 3 คัน X 1,300 บาท 
2. ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 45 
คน 

กันยายน 
2563 

9,000 
 
 
 
 
 
 

3,900 
5,100 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาพลศึกษา 

 6. ค่ายศิลปะ “ART  CLUB” 
รูปแบบกิจกรรม 
น านักเรียน จ านวน 50 คน ออกค่าย 
“ART CLUB” ระยะ เวลา 1 วัน  
1. ณ พิพิธภัณฑสถานศึกษาแห่งชาติ อ.เมือง    
จ.นครศรีธรรมราช 
2. ศึกษาการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ 
และมารยาทในการรับประทานอาหาร  
ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.
นครศรธีรรมราช3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้สวน
เกษตรทฤษฎีใหม่  

กันยายน 
2563 

9,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ครูเชาว์ รักษาพล อ.ปากพนัง จ.
นครศรธีรรมราช 
งบประมาณ 
1. ค่าจ้างเหมารถ 3 คัน X 1,300 บาท 
2. ค่าของที่ระลึก 
3. ค่าจัดท าเอกสาร/ไวนิล 
4. ค่าอาหารกลางวัน 50 คน 1 มื้อๆ ละ 50 
บาท 

 
 
 

3,900 
2,000 
600 

2,500 

 7. ค่ายการงานอาชีพ 
รูปแบบกิจกรรม 
น านักเรียน จ านวน 40 คน ครู 4 คน ออกค่าย
การงานอาชีพ ระยะเวลา 1 วัน 
1. ศึกษาการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ 
และมารยาทในการรับประทานอาหาร  
ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมอืง จ.
นครศรธีรรมราช 
2. ศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนเกษตรทฤษฎีใหม่  
ครูเชาว์ รักษาพล อ.ปากพนัง จ.
นครศรธีรรมราช 
งบประมาณ 
1. ค่าจ้างเหมารถ 3 คัน X 1,300 บาท 
2. ค่าของที่ระลึก 
3. ค่าจัดท าเอกสาร/ไวนิล 
4. ค่าอาหารกลางวัน 44 คน 1 มื้อๆ ละ 50 
บาท 

กันยายน 
2563 

9,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,900 
2,000 
900 

2,200 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน 
อาชีพ 

 8. ค่ายภาษาอังกฤษ “ENGLISH CAMP” 
รูปแบบกิจกรรม 
น านักเรียน จ านวน 50 คน ออกค่าย“ENGLISH 
CAMP” ระยะเวลา 1 วัน  
1. ณ พิพิธภัณฑสถานศึกษาแห่งชาติ อ.เมือง    
จ.นครศรีธรรมราช 

กันยายน 
2563 

9,000 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
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ที ่ กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2. นั่งรถชมเมือง เล่าเรื่องลิกอร์ อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช 
3. ศึกษาการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ 
และมารยาทในการรับประทานอาหาร  
ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.
นครศรธีรรมราช 
งบประมาณ 
1. ค่าจ้างเหมารถ 3 คัน X 1,300 บาท 
2. ค่าของที่ระลึก 
3. ค่าจัดท าเอกสาร/ไวนิล 
4. ค่าอาหารกลางวัน 44 คน 1 มือ้ๆ ละ 50 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 

3,900 
2,000 
600 

2,500 
 

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

ตุลาคม 
2563 

 
- 
- 

กลุ่มบริหารงารวิชาการ/ 
กลุ่มสาระ 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข  (A) 
1. การประมาณการการใช้งบประมาณ 
2. การจัดสรรงบประมาณ 
3. น าผลการประเมิน/การสรุปรายงานผลมา
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และวางแผนพัฒนา
ในปีต่อไป 

ตุลาคม 
2563 

- กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

5. งบประมาณที่ใช้ 63,000 บาท (บูรณาการกับกิจกรรมเรียนฟรี 15 ปี) 
 

ที ่ รายการ/กิจกรรม งบประมาณ 
จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 ค่ายวิชาการ 63,000 9,000 46,250 7,750 

 1. ค่ายภาษาไทย 9,000 1,000 6,150 2,000 
 2. ค่ายคณิตศาสตร์ 9,000 1,000 6,050 - 
 3. ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 9,000 1,000 6,150 2,000 
 4. ค่ายสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 0 0 0 1,500 
 5. ค่ายสุขศึกษาพลศึกษา 9,000 - 9,000 - 
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ที ่ รายการ/กิจกรรม งบประมาณ 
จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 6. ค่ายศิลปะ 9,000 2,000 6,400 600 
 7. ค่ายการงานอาชีพ 9,000 2,000 6,100 900 
 8. ค่ายภาษาอังกฤษ 9,000 2,000 6,400 600 
 รวม 63,000 9,000 46,250 7,750 

 
6. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความส าเสร็จ วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

1 นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม แสดงความสามารถทาง
วิชาการและมีความคิดสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ ร้อยละ 80 

สังเกต / ตรวจสอบ แบบสังเกต 
แบบตรวจสอบ 

2 จ านวนนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม แสดง
ความสามารถตามศักยภาพ ตามความถนัด 

สังเกต/ ตรวจสอบ แบบสังเกต 
แบบตรวจสอบ 

3 ผู้เรียนรู้จักวางแผนการท างาน และด าเนินการจน
ส าเร็จ ร้อยละ 80  

สังเกต/ ตรวจสอบ แบบสังเกต 
แบบตรวจสอบ 

4 ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางานและ
ภูมิใจในผลงานของตนร้อยละ 80 

สังเกต/ ตรวจสอบ แบบสังเกต 
แบบตรวจสอบ 

5 ผู้เรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ 
75 

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

    7.1 ผู้เรียนได้แสดงความสามารถทางวิชาการและมีความคิดสร้างสรรค์ 
          7.2 ผู้เรียนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพ และความความถนัดของตนเอง  
 7.3 ผู้เรียนรู้จักวางแผนการท างาน และด าเนินการจนส าเร็จ ร้อยละ 80 
       7.4 ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้จักวางแผนการท างาน 
 ท างานอย่างมีความสุข 

 7.5 ผู้เรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

      (ลงชื่อ) ………….......………………… ผู้เสนอโครงการ  
                (นางสาวเกษร  เชาวลิต) 
                  ครูช านาญการพิเศษ 

 
 

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

 
 

 
      (ลงชื่อ) ………….......………………… ผู้อนุมัติโครงการ  
               (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ     กิจกรรมลูกเสือไทย นักศึกษาวิชาทหาร   
สนองพันธกิจโรงเรียน 1.จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่

จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                                                       2.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วน

ตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน 1.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา  
                                                       3.ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและมีความสุขสนองนโยบาย
โรงเรียน 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 1.จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 2.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง   ใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เลขานุการโครงการ      นางยุพเยาว์ ชูช่วย     นายจักรณรงค์  คงสุข 
ระยะเวลาด าเนินการ      มิถุนายน 2563 - มกราคม 2564 
  
1. หลักการและเหตุผล 

เพ่ือสนองเป้าประสงค์ของโรงเรียนข้อที่1.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษาข้อ
ที่ 3. ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและมี
ความสุขโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยกระบวนการปฏิบัติจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายสรุปองค์ความรู้
น าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2.2 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2.3 ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม     
     และมีความสุข 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

              3.1.1 นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์จ านวน 365 คน เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและ  
    วันส าคัญทางลูกเสือ 
              3.1.2 นักศึกษาวิชาทหารและผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารจ านวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมการ               
    ฝึกอบรมภาคทฤษฏีและภาคสนาม 
              3.1.3 บุคลากรโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จ านวน 32 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
              3.1.4 วิทยากรภายนอกจ านวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรม 

3.2  เชิงคุณภาพ 
         3.2.1 ผู้เรียนสามารถวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 

                    3.2.2 ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุขมุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
                    3.2.3 ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
                    3.2.4 ผู้เรียนสามารถน าเอาหลักปฏิบัติของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน  
           ชีวิตประจ าวันได้ 
 
 

4. วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนด าเนินงาน 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ   

      ประชุมบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง 
 

พ.ค.63 - มิ.ย.63 
 
- 

 
นางยุพเยาว์ ชูช่วย  

2 ขั้นด าเนินการ      
     2.1 กิจกรรมวันส าคัญของ
กิจการลูกเสือ / นักศึกษาวิชาทหาร 
     2.3 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ - เนตรนารี    
     2.3 กิจกรรมนักเรียนฝึกวิชา
ทหาร                                      

 
ก.ค.63 - ม.ค.64 

 
ม.ค.64 

 
พ.ค.63 - มี.ค.64 

 
3,000 บาท 

 
35,000 บาท 

 
20,000 บาท 

 
นางยุพเยาว์ ชูช่วย 
 
นางยุพเยาว์ ชูช่วย 
 
นายจักรณรงค์ คงสุข 

3 
 
 
 
 
 

ขั้นประเมินผล  สรุปและรายงาน    
     3.1 นักเรียนโรงเรียนสระแก้ว
รัตนวิทย์จ านวน 370 คน เข้าร่วม
กิจกรรม 
     3.2 บุคลากรโรงเรียนสระแก้ว
รัตนวิทย์จ านวน 33 คนเข้าร่วม

มี.ค.64 - นางยุพเยาว์ ชูช่วย 
นายจักรณรงค์ คงสุข 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 กิจกรรม 

     3.3 วิทยากรภายนอกจ านวน20
คนเข้าร่วมกิจกรรม 
     3.4 ผู้เรียนสามารถวางแผนใน
การท างานและด าเนินกิจกรรมการ
เข้าค่ายพักแรมตามหลักสูตรได้
(นักเรียน 370 คน) 
     3.5 ผู้เรียนท างานอย่างมี
ความสุขมุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง 
     3.6 ผู้เรียนผ่านการประเมินการ
เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม                                                                               

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข   -  
 

 
5. งบประมาณที่ใช้       44,000     บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมวันส าคัญของกิจการลูกเสือ 3,000 - 1,000 2,000 
2 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี 30,000 5,000 25,000 - 
3 กิจกรรมนักเรียนฝึกวิชาทหาร 11,000 - 11,000 - 

รวมทั้งสิ้น 44,000 
 

 
6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์จ านวน 370 

คน เข้าร่วมกิจกรรม 
แบบบันทึกรายชื่อการ

เข้าร่วมกิจกรรม 
แบบบันทึกรายชื่อการ

เข้าร่วมกิจกรรม 
2. บุคลากรโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์จ านวน 33 คน

เข้าร่วมกิจกรรม 
แบบบันทึกการเข้าร่วม

กิจกรรม 
แบบบันทึกการเข้าร่วม

กิจกรรม 
3 วิทยากรภายนอกจ านวน 20 คนเข้าร่วมกิจกรรม 

 
แบบลงชื่อ แบบลงชื่อ 
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ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
4 ผู้เรียนสามารถวางแผนในการท างานและด าเนิน

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมตามหลักสูตรได้
(นักเรียน 370 คน) 

แบบประเมินกิจกรรม แบบบันทึกรายชื่อ 

5 ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุขมุ่งม่ันพัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

แบบประเมินกิจกรรม แบบบันทึกทักษะปฏิบัติ 

6 ผู้เรียนผ่านการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมการ
เข้าค่ายพักแรม 

แบบประเมินการท า
กิจกรรม 

แบบบันทึกทักษะปฏิบัติ 

 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
              7.1 ผู้เรียนวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
              7.2 ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุขมุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
              7.3 ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 

(ลงชื่อ).....................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นางยุพเยาว์ ชูช่วย) 
         ต าแหน่งครูช านาญการ 
 

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

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ     ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 
สนองพันธกิจโรงเรียน ข้อที่ 1. จัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่

จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ 21  

 ข้อที่ 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ มีทักษะอาชีพและพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องสนองเป้าประสงค์โรงเรียน  

 ข้อที่ 3 พัฒนาส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า 

สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที ่5. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย 

สนองนโยบายโรงเรียน ข้อที่ 2 สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา  การจัดกิจกรรม และการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ข้อที ่12 สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ลักษณะโครงการ       ต่อเนื่อง   ใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารวิชาการ 
เลขานุการโครงการ      นางกรกนก  บุญเนือง 
ระยะเวลาด าเนินการ      พฤษภาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 
  
1. หลักการและเหตุผล 

ในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีการจัดการเรียนการสอน 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า จึงจ าเป็นต้องฝึก
ให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรง ครูมีบทบาทให้น้อยที่สุด ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงบทบาทมากที่สุด นักเรียนจะ
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เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามมาตรฐานผู้เรียน มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือจะได้พัฒนาผู้เรียนในด้านนี้ต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการประเภทต่างๆจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 

2.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ จากการไปแข่งขันทักษะต่างๆ ภายนอก
สถานศึกษา 

2.3 เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมเข้ารับการอบรมเสริมความรู้จากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
2.4 เพ่ือให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับองค์กรอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง   
 

3. เป้าหมาย 
3.2 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการประเภทต่างๆจากหน่วยงานภายนอก 
                   สถานศึกษา 

3.1.2 นักเรียนร้อยละ 80ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ จากการไปแข่งขันทักษะต่างๆ ภายนอก     
        สถานศึกษา 
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.  วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนด าเนินงาน 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ   

    1.1 ขออนุมัติโครงการ 
    1.2  ประชุมผู้เกี่ยวข้อง วาง
แผนการจัดกิจกรรม 

พฤษภาคม 63 - ครูกรกนก  บุญเนือง 

2 ขั้นด าเนินการ                                                            
    2.1 รับเอกสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ         

มิถุนายน 63 
ถึง 

กุมภาพันธ์ 64 

- ครูกรกนก  บุญเนือง 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
    2.2 ประชุมคณะครูผู้เกี่ยวข้อง 
    2.3 คัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทน
ร่วมกิจกรรม 
    2.4 บันทึกขออนุญาตไปราชการ 
    2.5 ขออนุญาตผู้ปกครอง 
    2.6 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

3 
 
 
 
 
 

 

ขั้นประเมินผล  สรุปและรายงาน                                                                                    
   3.1 รายงานผลการเดินทางไป
ราชการ 
   3.2  สรุปผลการด าเนินงาน  และ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
  3.3  เก็บข้อมูล  วิเคราะห์ เพ่ือ
ประกอบการวางแผนครั้งต่อไป   

มิถุนายน 63 
ถึง 

กุมภาพันธ์ 64 

- ครูกรกนก  บุญเนือง 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข  
ชี้แจงรายละเอียด/ประมาณการการ
ใช้งบประมาณท่ีจ าเป็นอย่างชัดเจน
เพ่ือความเพียงพอของงบประมาณ 
ในการด าเนินงาน    

กุมภาพันธ์ 64 - ครูกรกนก  บุญเนือง 

 

5. งบประมาณที่ใช้    20,400  บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพตามความเหมาะสม 
1 ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน   5,000 - - - 

2 ค่าอาหารนักเรียน 
   - ระดับอ าเภอ  40 บาท 
   - ระดบัจังหวัด 80 บาท 
   - ระดับเขตพ้ืนที่ 120 บาท 

5,000 - - - 

2. กิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย  ท านองสรภัญญะ ประจ าปี  2564  ระดับจังหวัด  
(วัฒนธรรมจังหวัด) 
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ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 ค่าจ้างเหมารถ รับ-ส่งนักเรียน   1,200 - - - 
2 ค่าอาหารกลางวันนักเรียน  คนละ 80 บาท 

จ านวน 10 คน 
800 - - - 

3. กิจกรรมมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนด้านพุทธศาสนา (มจร) 
1 ค่าจ้างเหมารถ รับ-ส่งนักเรียน   4,800 - - - 
2 ค่าอาหารกลางวันนักเรียน  คนละ 80 บาท 

จ านวน 45 คน 
3,600 - - - 

รวมทั้งสิ้น 20,400 - - - 
 

6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. จ านวนนักเรียนที่ได้เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ

ประเภทต่างๆจากหน่วยงานภายนอก 
สถานศึกษา 

สังเกต/ตรวจสอบ แบบสังเกต 
แบบตรวจสอบ 

2. จ านวนนักเรียนได้เข้ารับการอบรมเสริมความรู้
จากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 

สังเกต/ 
ประเมินความพึงพอใจ 

แบบสังเกต 
ประเมินความพึงพอใจ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1   นักเรียนได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการด้วยความภาคภูมิใจ 
 7.2   นักเรียนได้รับความรู้จากการอบรมน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 7.3   นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับองค์กรอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง   

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

(ลงชื่อ).....................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นางกรกนก  บุญเนือง) 

       คร ู
 

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

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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(ลงชื่อ)....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ           ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สนองพันธกิจโรงเรียน           1. จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลัก 

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

สนองเป้าประสงค์โรงเรียน      1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                                       3. ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน  
                                       ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 

        4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคมได้เต็มศักยภาพของตนเอง 
        5. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
        9. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วย     
       “ศาสตร์พระราชา” 
       10. ผู้เรียนมีความตระหนัก เห็นคุณค่า สืบสานประเพณี วัฒนธรรม อนุรักษ์   
       ความเป็นไทย และสิ่งแวดล้อม 
       11. ผู้เรียนสามารถน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง 
       เหมาะสม 
       12. สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้น 
       พ้ืนฐาน 

สนองนโยบายโรงเรียน         2.  สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา  การจัดกิจกรรม และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น  
                                              ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

            4.  สนับสนุนส่งเสริมความสัมพันธ์  และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
              5.  สนับสนุนส่งเสริม และเร่งรัดพัฒนาให้ครูมีความรู้ความสามารถ ตรงกับงานที่   
              รับผิดชอบ และมีคุณลักษณะที่เหมาะสม 

        7.  สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  โดย   
       การฝึกอบรมและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์สุจริต    
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       มีความกตัญญูกตเวที  มีความเมตตากรุณา  โอบอ้อมอารี  และไม่เห็นแก่ตัว  มีความ  
       ประหยัด  และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

           8.  สนับสนุน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอุปนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
          11. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

       13. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างาน  
             ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสนอง 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

      1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย 
  และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

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

  3) การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด 
  การศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

      มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      1) การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
       2) การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
      3) การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี 
      ประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ             ต่อเนื่อง   ใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เลขานุการโครงการ    นางสาวพรนวีย์  หวานจิตต์ 
ระยะเวลาด าเนินการ    พฤษภาคม 2563  -  มีนาคม  2564 

 
1. หลักการและเหตุผล     

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลังของชาติ
ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองโลก 
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ การพัฒนาที่ส าคัญคือ การพัฒนาที่สมดุล
อย่างเป็นองค์รวม ทุกด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ด้วยเหตุผลดังกล่าว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงเป็นส่วน
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หนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้น าองค์ความรู้ ทักษะ จาก
การเรียนรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาตนเองเพ่ือเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย 
และมีจิตส านึกสาธารณะที่ดีงาม เป็นคนมีปัญญา ในการใช้ทักษะชีวิต การคิด การสื่อสาร การแก้ปัญหา และ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ภายใต้ความพอเพียงโดยน้อมน าศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ สามารถอยู่ร่วมกันกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์   ด้วยการก าหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่เน้นการพัฒนาตนเองของนักเรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทางฝ่ายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงเห็นความส าคัญของการส่งเสริมงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ที่ควรมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานและหลักสูตรของโรงเรียนที่ได้ก าหนดไว้ 

 

2. วัตถุประสงค์   
2.1  ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาตนเองด้วยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2.2 ผู้เรียนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 

 
3. เป้าหมาย   

3.1 เชิงปริมาณ   
ผู้เรียน จ านวน 365   คน    ครูผู้สอนจ านวน 31 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ   
ผู้เรียนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 

 

4.  วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนด าเนินงาน 
 

ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. 
 
 
 
 
 
 

ขั้นเตรียมงาน  
คณะครูในกลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิเคราะห์ผล
การด าเนินงานและสรุปงานในส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โดยมีการวางแผนการด าเนินงานและทิศทางที่เหมาะสม
ของการพัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน  
ก าหนดแนวทางด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 
      2 พ.ค.63 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 

 
งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

 
 
 

 
2 การด าเนินงานและปฏิบัติตามแผน  

1. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมตามโครงการ 
2.  ประชุมวางแผนการท าโครงการ 
4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับด าเนินกิจกรรมโครงการ 
5. จัดท าหนังสือค าสั่งราชการ เพื่อมอบหมายหน้าที่ใน

 
พ.ค.63-ก.พ.64 
 
 
 

 
 
- 
 
 

 
 

งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
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ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การจัดกิจกรรมในโครงการ  
6. ด าเนินกิจกรรม 
- ปฐมนิเทศรับน้องใหม่ 
- ครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน 
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ             
- วันไหว้ครู                        
- วันปลอดถุงพลาสติกสากล 
- หล่อเทียน-แห่เทียนเข้าพรรษา 
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพ
ยวรางกูร 

- วันแม่แห่งชาติ  
- รณรงค์ให้ความรู้สู่ชุมชน 
- สืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ 
- สืบสานประเพณีลอยกระทง  อนุรักษ์สายน้ า 
- นิทรรศการ 5 ธันวาร าลึก/วันพ่อแห่งชาติ 
- วันขึ้นปีใหม่ และท าบุญให้ทานไฟ  
- เลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน 
- วันปิดกิจกรรม 
- วันปัจฉิมนิเทศ 
- สัมมนาคณะกรรมการนักเรียน 
- เวทเีคลื่อนที่ 
กิจกรรมอ่ืนๆ ตามวาระ 

 
   
8 พ.ค.63 
1 มิ.ย.63 
3 มิ.ย.63 
18 มิ.ย. 63 
3 ก.ค. 63 
1-3 ก.ค.63 
27 ก.ค.63 
 
 
11 ส.ค.63 
ก.ย.63 
ต.ค.63 
พ.ย.63 
1-11ธ.ค.63 
ม.ค.64 
ม.ค.64 
มี.ค.64 
ก.พ.64 
พ.ค.63-ก.พ.64 
พ.ค.63-ก.พ.64 
พ.ค.63-ก.พ.64 

 
 

8,000 
6,000 
2,000 
2,000 

- 
     3,000 

2,000 
 

 
2,000 
2,000 
1,000 
2,000 
2,000 
7,000 

- 
3,000 
3,000 
38,000 
12,000 
2,000 

 
 
 
 

งานกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

 
 

 
 
 

งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

 

3 การติดตาม / ตรวจสอบ  
  3.1 แบบประเมินความส าเร็จของกิจกรรมโครงการ  
  3.2 นิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม 
โครงการอย่างต่อเนื่อง 

 
พ.ค.63-ก.พ.64 
พ.ค.63-ก.พ.64 
 

  

4 ขั้นประเมินผล  สรุปและรายงาน                                                                                     
1. สร้างเครื่องมือในการประเมินกิจกรรมโครงการตาม 
เป้าหมาย  
2. ด าเนินการประเมินกิจกรรมโครงการโดยใช้ เครื่องมือ

 
พ.ค.63-ก.พ.64 
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ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ที่สร้างขึ้น  
3. วิเคราะห์และรายงานผลการประเมินและผลการ 
ปฏิบัติกิจกรรมโครงการ 

 

5. งบประมาณที่ใช้  จ านวน 82,000  บาท   

ที ่ รายการ / กิจกรรม / การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. กิจกรรมปฐมนิเทศรับน้องใหม่ 2,000 - - 2,000 
2. ครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน 3,000 - - 3,000 

3. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดาฯ             

- - - - 

4. วันไหว้ครู 2,000 - - 2,000 

5. วันปลอดถุงพลาสติกสากล - - - - 

6. หล่อเทียนแห่เทียนเข้าพรรษา 3,000 - - 3,000 

7. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพ
ยวรางกูร 

2,000 - 500 1,500 

9. วันแม่แห่งชาติ 2,000 - - 2,000 

10. รณรงค์ให้ความรู้สู่ชุมชน 2,000 - - 2,000 

11. สืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ 1,000 - - 1,000 

12. สืบสานประเพณีลอยกระทง  อนุรักษ์
สายน้ า 

2,000 - 500 1,500 

13. นิทรรศการ 5 ธันวาร าลึก/วันพ่อแห่งชาติ 2,000  500 1,500 

14. วันขึ้นปีใหม่ 7,000 - 3,000 4,000 

15. เลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน - - - - 

16. วันปิดกิจกรรม 3,000 - - 3,000 
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ที ่ รายการ / กิจกรรม / การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
17. ปัจฉิมนิเทศนักเรียน 3,000 - - 3,000 

18. สัมมนาคณะกรรมการนักเรียน 36,000 2,000 32,000 2,000 

19. เวทีเคลื่อนที่ 10,000 - - 10,000 

20. กิจกรรมอ่ืนๆตามวาระ 2,000 - - 2,000 

 รวมทั้งสิ้น 82,000 2,000 36,500 43,500 
 

6. การประเมินผล   
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ วิธีการวัด / ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาตนเอง

ด้วยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ประเมินจากผลการด าเนิน

กิจกรรมต่างๆ 
แบบประเมินผลการท างาน 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

2 ผู้เรียนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 

ประเมินจากผลการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ 

แบบประเมินผลการท างาน 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
7.1  ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาตนเองด้วยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
7.2 ผู้เรียนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 

 

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

                  (นางสาวพรนวีย์  หวานจิตต์) 
                หวัหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

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

ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ       ส่งเสริมกิจกรรมชุมนุม 
สนองพันธกิจโรงเรียน     1. จัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา   
                                          และมีทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ มี  
ทักษะอาชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

    3. พัฒนาส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย  
    ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า 
    5. เสริมสร้างผู้เรียนให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย   

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะ   
อันพึงประสงค์ ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 

    6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเสริมสร้าง     
    คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองเป้าประสงค์โรงเรียน  1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   2. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ มีทักษะอาชีพและ  
   พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   3. ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
   ได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 
   5. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
   9. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วย   
   “ศาสตร์พระราชา” 
   10. ผู้เรียนมีความตระหนัก เห็นคุณค่า สืบสานประเพณี วัฒนธรรม อนุรักษ์ความ  
   เป็นไทย และสิ่งแวดล้อม 
   12. สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

สนองนโยบาย                2.  สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา  การจัดกิจกรรม และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน  
                                         เป็นส าคัญ 

   4.  สนับสนุนส่งเสริมความสัมพันธ์  และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
   6.  พัฒนาให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  และเน้น 
   ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   7.  สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  โดยการ  
   ฝึกอบรมและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีความ  ซื่อสัตย์สุจริต  มี 
   ความกตัญญูกตเวที  มีความเมตตากรุณา   โอบอ้อมอารี  และไม่เห็นแก่ตัว  มีความ  
   ประหยัด  และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ปฏิบัติตนเป็น ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
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       8.  สนับสนุน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอุปนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
       9.  สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ  และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี  กีฬา 

   12. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนร 
   และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   13. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถ 
   ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมเีจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
สนองมาตรฐานโรงเรียน    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน   
                                  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
        มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1) การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เลขานุการโครงการ      นางสาวพรนวีย์  หวานจิตต์ 
ระยะเวลาด าเนินการ      มิถุนายน 2563 –  พฤศจิกายน  2564 

 
1. หลักการและเหตุผล     

โครงการส่งเสริมกิจกรรมชุมนุม  เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความถนัด ความสนใจ ตามความต้องการ
ของผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเติมเต็มความรู้ ความช านาญและประสบการณ์ของผู้เรียนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
เพ่ือการค้นพบความถนัดความสนใจของตนเอง และพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ ตลอดจนการพัฒนาทักษะของ
สังคม และปลูกฝังจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม  ทางกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้เห็นถึงความส าคัญของ
การส่งเสริมกิจกรรมชุมชุม ที่สามารถช่วยเติมเต็มศักยภาพของผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  และสนองนโยบายของโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
2. วัตถุประสงค์   

1.  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความต้องการของตน 
2.  เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เกิดประสบการณ์ทั้ง    

ทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
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3. เป้าหมาย   
3.1 เชิงปริมาณ   

3.1.1 นักเรียนจ านวน 365 คน   เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและความสนใจ  
3.2 เชิงคุณภาพ   

3.2.1 ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เกิด  
        ประสบการณ์ท้ังทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 
3.2.2 ผู้เรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
3.2.3 ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามวิถีประชาธิปไตย 

 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน   
ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 
 

 

ขั้นเตรียมงาน  
4.1.1  ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ 

   4.1.2 ส ารวจ 
          -   รายวิชาชุมนุมทุกระดับชั้น 
          -   วัสดุ/ครุภัณฑ์ 

 
พ.ค.63 
พ.ค.63 

 

 

2 
 

 

การด าเนินงานตามแผน  
      -  ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
      -  การบริหารจัดการ งานกิจกรรมชุมนุม 

 
พ.ค.63-ม.ค.64 

 

 

3 
 

 

การติดตาม / ตรวจสอบ  
      -  แบบประเมินความส าเร็จของกิจกรรมชุมนุม 
      -  การจัดแสดงผลงานของชุมนุม 

 
ม.ค.64 

 

 

4 
 
 
 
 
 

 

การประเมิน / รายงานผล  
     -  สร้างเครื่องมือในการประเมินกิจกรรม
โครงการตาม เป้าหมาย  
     -   ด าเนินการประเมินกิจกรรมโครงการโดยใช้ 
เครื่องมือที่สร้างขึ้น  
    -  วิเคราะห์และรายงานผลการประเมินและผล
การปฏิบัติกิจกรรมโครงการ 

 
พ.ค.64 

 
ม.ค.64 

 
ก.พ.64 
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5. งบประมาณที่ใช้ จ านวน 0  บาท   
 

ที ่ รายการ / กิจกรรม / การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
1 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการ

สอนกิจกรรมชุมนุม  จ านวน 20 ชุมนุม 
- - - - 

 รวม - - - - 
 

6. การประเมินผล   

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ 
วิธีการวัด / 
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. นักเรียน จ านวน 360  คน  รว่มกิจกรรมชุมนุม ตรวจนับ บัญชีลงชื่อ 
2. ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ ให้เกิดประสบการณ์ท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ
ตามศักยภาพ 

ประเมินจากผล
การด าเนิน
กิจกรรมชุมนุม 

แบบบันทึก
กิจกรรมชุมนุม 

3. ผู้เรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ประเมินจากผล
การด าเนิน
กิจกรรมชุมนุม 

แบบบันทึก
กิจกรรมชุมนุม 

4. ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามวิถีประชาธิปไตย ประเมินจากผล
การด าเนิน
กิจกรรมชุมนุม 

แบบบันทึก
กิจกรรมชุมนุม 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   

7.1 ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความต้องการของตน 
7.2 ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เกิด   
     ประสบการณ์ท้ังทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 
7.3 ผู้เรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
7.4 ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 

ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ 
                 (นางสาวพรนวยี์  หวานจิตต์) 
               หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  

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

ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นางสาวนวิร  ผิวกระด้าง) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ                               พัฒนากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
สนองพันธกิจโรงเรียน                   ข้อที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพ 
                                             ผู้เรียนอย่างหลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 
                                               สถานศึกษาอย่างคุ้มค่า 

 ข้อที่ 5 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ  
 ค่านิยม 12 ประการ ความส านึกในความเป็นชาติไทย   และวิถีชีวิตตาม 
 หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองเป้าประสงค์โรงเรียน              ข้อที่ 4 สนับสนุนสง่เสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนใน     
                     การพัฒนาการศึกษา 
                  ข้อที่ 7 สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึง 

     ประสงค์  โดยการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีวินัย ความ        
     รับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความกตัญญูกตเวที  มีความ 
     เมตตากรุณา  โอบอ้อมอารีและไม่เห็นแก่ตัว  มีความประหยัด  ใช้ 

                                               ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
                                             ข้อที่ 5 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง  
                                               หลากหลาย ข้อท่ี6สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
                                               อย่างคุ้มค่า 
สนองนโยบายโรงเรียน                  ข้อที่ 1  เร่งรัดพัฒนาให้มีการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงาน 
                                             อย่างเป็นระบบครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา  
                                               ข้อที2่ สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียน 
                                               การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                                               ข้อที1่7 เร่งรัดพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพครบวงจร คือมี 
                                               การวางแผนด าเนินการตามแผน ตรวจสอบประเมินผล ปรับปรุงรายงาน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                    กลยุทธ์ที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
                            ข้อที่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
สนองมาตรฐานโรงเรียน                มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

     ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ข้อที่ 1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ    
 อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

             ข้อที่ 1.1.4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
                                               ข้อที่ 1.1.6  ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
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           มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
           ข้อที่ 3.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมี   
                                               ส่วนร่วม 
           ข้อที่ 3.2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ 
                                               ท้องถิ่น 
           มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
                                           3.1)การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
ลักษณะโครงการ                      โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ                กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
เลขานุการโครงการ                    นายสอหมาด หมันเร๊ะ   
ระยะเวลาด าเนินการ                  พฤษภาคม  2563 - มีนาคม 2564 
_________________________________________________________________________________ 
1.หลักการและเหตุผล 
     ด้วยโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ได้ก าหนดพันธกิจ โรงเรียนข้อที่สนองพันธกิจ ข้อที่ 3 พัฒนาและ
ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 5 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย ข้อที่6สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า สนองนโยบาย
โรงเรียน ข้อที1่  เร่งรัดพัฒนาให้มีการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร ให้บรรลุ
เป้าหมายการศึกษา ข้อที่ 2 สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ข้อที่ 17 เร่งรัดพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพครบวงจร คือมีการวางแผนด าเนินการ
ตามแผน ตรวจสอบประเมินผล ปรับปรุงรายงาน  สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  3.1)การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วน
ร่วม เพ่ือพัฒนาให้เป็นไปตามพันธกิจโรงเรียนข้อที่ 5 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และค่านิยม 12 ประการ ความส านึกในความเป็นชาติไทย 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  ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่ วนรวม 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 หรือการท างาน มาตรฐานที่ ๓ 
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ข้อที่ 3.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมี ส่วนร่วม ข้อที่ 3.2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนมีการจัดการข้อมูล สารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน 

ทันสมัยน าไปประยุกต์ใช้ได้   
2.2 กลุ่มการบริหารกิจการนักเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้น 

     ให้ผู้เรียนใฝ่รู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
     2.3 เพ่ือให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

 
3. เป้าหมาย   

3.1เชิงปริมาณ 
 3.1.1 ผู้เรียน 365 คน ได้รับการบริหาร จัดการข้อมูล สารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน    

ทันสมัยน าไปประยุกต์ใช้ได้   
                3.1.2  ผู้เรียน 365 คน ได้รับการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียน 
           ใฝ่รู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  
       3.1.3  ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุม  ร้อยละ  100                                  

3.2เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการบริหาร จัดการข้อมูล สารสนเทศที่มีความถูกต้อง  

          ครบถ้วน ทันสมัยน าไปประยุกต์ใช้ได้   
        3.2.2 เพ่ือให้ผู้เรียน ได้รับการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้น 
          ให้ผู้เรียนใฝ่รู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย    
       3.2.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
                
4. กิจกรรมการด าเนินการ 
    4.1 พัฒนากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 
1.  ขั้นเตรียมการ 

- ประชุม วางแผนการปฏิบัติงาน  
- ส ารวจวัสด/ุอุปกรณ์ส านักงานที่ต้องใช้ปฏิบัติงาน 

พฤษภาคม 2563  
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 
2. ขั้นด าเนินการ 

- ด าเนินการจัดหาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
   ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
- ปฏิบัติงาน  
- จัดการข้อมูล 
- ให้การบริการแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 
พฤษภาคม 2563 

– 
มีนาคม  2564 

 
-นายสอหมาด หมันเร๊ะ  
-บุคลากร 
กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 

3. ขั้นสรุปผล ประเมินผล 
- ประเมินผล 
- สรุป/รายงานผลโครงการ 

มีนาคม  2564 

       
   4.2 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

- ส ารวจเวลา 

- แจ้งครู, เด็ก และผู้ปกครอง 

- เตรียมสถานที่ และอาหารว่าง 
(ครั้งที่ 1 ) 

- เตรียมสถานที่ และอาหารว่าง 
(ครั้งที่ 2 ) 

 
    ภาคเรียน 
    ละ 1 ครั้ง 

พ.ค. 63 
 
พ.ย. 63 

      
 
        
6,000 
        
6,000 
         

นายสอหมาด หมันเร๊ะ 

2 ขั้นด าเนินการ   

- ประชุมผู้ปกครอง 

พ.ค-พ.ย. 63 - นายสอหมาด หมันเร๊ะ 

3. สรุปและประเมินผล พ.ค-พ.ย. 63 - นายสอหมาด หมันเร๊ะ 
รวมงบประมาณเป็นเงิน 12,000  

 

4.3 กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ 
     -  ประชุมครูฝ่ายกิจการนักเรียน 

พ.ค.63 - นางยุพเยาว์ ชูช่วย 

2 ขั้นด าเนินการ 
     -  จัดท าเอกสารครูที่ปรึกษา 
     -  เยี่ยมบ้านนักเรียน 

มิ.ย.63-ส.ค.63 - นางยุพเยาว์ ชูช่วย 
ครูวิจิตรา  สุทิน 
ครูที่ปรึกษา 
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ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3 ขั้นสรุปผล ประเมินผล      

     -  สรุปผลการเยี่ยมบ้าน 
     -  รายงานผลการเยี่ยมบ้าน 

 
ก.ค.63 

 
- 

 
ครูที่ปรึกษา 
ครูที่ปรึกษา 

 

5.  งบประมาณ     14,000   บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรม  การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. พัฒนากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2,000 - - 

 
2,000 

2 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 12,000 - 6,000 6,000 

รวม 14,000 - 6,000 6,000 
 

6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. การบริหาร จัดการข้อมูล สารสนเทศที่มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัยน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

สังเกต/ตรวจสอบ แบบบันทึก 
เอกสารหลักฐาน 
 

2. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและ
กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่รู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย                           

สอบถาม/ตรวจสอบ แบบสอบถาม 
แบบบันทึก 
แบบรายงาน 
เอกสารหลักฐาน 

3. ร้อยละ 90 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา 

การสอบถาม/ตรวจนับ บัญชีลงชื่อ
ผู้ปกครอง 

 

 7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ผู้เรียนได้รับการบริหาร จัดการข้อมูล สารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัยน าไป

ประยุกต์ใช้ได้   
7.2 ผู้เรียนได้รับการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่รู้ทั่วถึงทุก

กลุ่มเป้าหมาย  

7.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
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8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ 
                              ( นายสอหมาด หมันเร๊ะ) 

                  คร ู
 

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

                                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

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

                                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ     ธรรมน าชีวิต 
สนองพันธกิจโรงเรียน   ข้อที่  1. จัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร

สถานศกึษา และมีทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน   ข้อที ่ 1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ข้อที ่ 3. ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 

สนองนโยบายโรงเรียน   ข้อที ่ 2.  สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา  การจัดกิจกรรม และการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ข้อที่  5.  สนับสนุนส่งเสริม และเร่งรัดพัฒนาให้ครูมีความรู้ความสามารถ ตรงกับ
งานที่รับผิดชอบ และมีคุณลักษณะที่เหมาะสม 
ข้อที่  7.  สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึง
ประสงค์  โดยการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  มี
ความซื่อสัตย์สุจริต  มีความกตัญญูกตเวที  มีความเมตตากรุณา  โอบอ้อมอารี  และ
ไม่เห็นแก่ตัว  มีความประหยัด  และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ปฏิบัติตนเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
ข้อที ่ 11. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที่  3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที ่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ลักษณะโครงการ      ต่อเนื่อง  □  ใหม ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
เลขานุการโครงการ     นางสาววิจิตรา  สุทินและคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ    พฤษภาคม  2563-มีนาคม  2564 
 

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

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

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดผู้เรียน มีคุณธรรม  จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนา
ที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพล
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โลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   และได้
ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก   ดังนี้(2551, หน้า 4-6) 1) รักชาติศาสน์ กษัตริย์  2)  ซื่อสัตย์สุจริต  3)มีวินัย  4)  ใฝ่เรียนรู้  5) 
อยู่อย่างพอเพียง 6)มุ่งม่ันในการท างาน7)รักความเป็นไทย8) มีจิตสาธารณะ 

จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  ในปีการศึกษา 2560-2564 ผู้เรียนยังจ าเป็นต้อง
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551  อย่างต่อเนื่อง 
 ดังนั้น  โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการธรรมน าชีวิต  และให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาที่สูงขึ้น  ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์   
 2.1  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 2.2  ผู้เรียนมีความพึงพอใจในโครงการธรรมน าชีวิต 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

        3.1.1.  ร้อยละ  70  ขึ้นไปของผู้เรียน แสดงออกถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ครบ 8 ประการ  ในระดับดีขึ้นไป  

3.1.2 ร้อยละ  70  ขึ้นไปของผู้เรียนมีความพอใจต่อโครงการธรรมน าชีวิต 
   3.2 เชิงคุณภาพ 

  3.2.1  ผู้เรยีนแสดงออกถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ครบ 8 ประการ  ในระดับดีขึ้นไป  

  3.2.2 ผู้เรียนมีความพอใจต่อโครงการธรรมน าชีวิตอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินงาน 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 1. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ

ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

 10,000 นางสาววิจิตรา  สุทิน 

1 ขั้นเตรียมการ พ.ค.-ส.ค 63   
2 ขั้นด าเนินการ พ.ค.-ส.ค 63   
3 ขั้นสรุปผล  สรุปและรายงาน    



ส่วนที่ 4 หน้าที่ 231  
 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
     - ประเมินผล พ.ค.-ส.ค 63   
     - สรุปผล พ.ค.-ส.ค 63   
4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข มี.ค.64   
 2. พัฒนาเด็กดีศรีต าบลสระแก้ว 

 

 2,000 นางฐิติรัตน์  อนันต์ 

1 ขั้นเตรียมการ พ.ค. 63   
2 ขั้นด าเนินการ ธ.ค. 63-มี.ค.64   
3 ขั้นสรุปผล  สรุปและรายงาน    
     - ประเมินผล มี.ค. 64   
     - สรุปผล มี.ค. 64   
4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข มี.ค.64   
 3. ธรรมศึกษา  1,500 นางสาววิจิตรา  สุทิน 
1 ขั้นเตรียมการ พ.ย. 63   
2 ขั้นด าเนินการ ธ.ค.63   
3 ขั้นสรุปผล  สรุปและรายงาน    
     - ประเมินผล มี.ค.  64   
     - สรุปผล มี.ค.  64   
4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข มี.ค.64   
 4. สวดมนต์ประจ าสัปดาห์  0 นางเกศินี  บุญส าราญ 
1 ขั้นเตรียมการ พ.ค. 63- มี.ค. 64   
2 ขั้นด าเนินการ พ.ค. 63- มี.ค. 64   
3 ขั้นสรุปผล  สรุปและรายงาน    
     - ประเมินผล มี.ค.  64   
     - สรุปผล มี.ค.  64   
4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข มี.ค.64   
 5. โรงเรียนสุจริต  5,000 นางสาววิจิตรา  สุทิน 
1 ขั้นเตรียมการ พ.ค. 63- มี.ค. 64   
2 ขั้นด าเนินการ พ.ค. 63- มี.ค. 64   
3 ขั้นสรุปผล  สรุปและรายงาน    
     - ประเมินผล มี.ค.  64   
     - สรุปผล มี.ค.  64   
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข มี.ค.64   
 6. การป้องกันการทุจริต  5,000 นางสาววิจิตรา  สุทิน 
1 ขั้นเตรียมการ พ.ค. 63- มี.ค. 64   
2 ขั้นด าเนินการ พ.ค. 63- มี.ค. 64   
3 ขั้นสรุปผล  สรุปและรายงาน    
     - ประเมินผล มี.ค.  64   
     - สรุปผล มี.ค.  64   
4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข มี.ค.64   
 7. สวดมนต์แปล     3,500 นายทัชชา  ส าลีนิล/ 

นางจุลีพร  บุราสิทธิ์ 
1 ขั้นเตรียมการ พ.ค. 63   
2 ขั้นด าเนินการ ก.ค.-ต.ค.63   
3 ขั้นสรุปผล  สรุปและรายงาน    
     - ประเมินผล มี.ค.  64   
     - สรุปผล มี.ค.  64   
4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข มี.ค.64   
 8.หลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา  9,000 นายทัชชา  ส าลีนิล 
1 ขั้นเตรียมการ พ.ค. 63   
2 ขั้นด าเนินการ ก.ค.63-มี.ค.64   
3 ขั้นสรุปผล  สรุปและรายงาน    
     - ประเมินผล มี.ค.  64   
     - สรุปผล มี.ค.  64   
4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข มี.ค.64   

 

5. งบประมาณ     จ านวน  36,000 บาท   
ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ             จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

-ค่าวิทยากร 
-ค่าอุปกรณ์ค่าย 
 

10,000  
4,000 

- 

 
- 
- 

 
- 

6,000 
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ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ             จ าแนกหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2. พัฒนาเด็กดีศรีต าบลสระแก้ว 
-เครื่องสังฆทาน 

2,000  
- 

 
2,000 

 
- 

3. ธรรมศึกษา 
-ค่าอุปกรณ์   

1,500 
 

 
- 

 
- 

 
1,500 

4. สวดมนต์ประจ าสัปดาห์ 0 - - - 
5. โรงเรียนสุจริต 

-ค่าอุปกรณ์ 
5,000  

- 
 
- 

 
5,000 

6. การป้องกันการทุจริต 
-ค่าอุปกรณ์ 

5,000  
- 

 
- 

 
5,000 

7. สวดมนต์แปล    
-ค่าวิทยากร 

3,500  
3,500 

 
- 

 
- 

8. หลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา 
(น านักเรียน  ม.1 ไปแหล่งเรียนรู้ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช+ค่ายนครศรีธรรมราชศึกษา) 
-ค่าอุปกรณ์ 

9,000  
 
 
- 

 
 

 
- 

 
 
 

9,000 
รวมทั้งสิ้น 36,000  

 
6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
แบบประเมิน แบบประเมิน 

2 ผู้เรียนมีความพึงพอใจในโครงการธรรมน าชีวิต แบบสอบถามประเมินความ
พึงพอใจ 

แบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจ 

 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1  ผู้เรียนแสดงออกถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ครบ 8 
ประการ  ในระดับดีขึ้นไป  

7.2 ผู้เรียนมีความพอใจต่อโครงการธรรมน าชีวิตอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
     (ลงชื่อ)..................................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาววิจิตรา  สุทิน) 
                       ครู  ช านาญการ 
 
     (ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 
                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นางสาวนิวร  ผวิกระด้าง) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ภาคผนวก 
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ภาพประกอบ 
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ภาพประกอบ 
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ภาพประกอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


