
 



 

 

ประกาศโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
เรื่อง การอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 
------------------------------------------------------ 

 
แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานภายในโรงเรียน

อย่างมีระบบโดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบายของโรงเรียน งาน/โครงการ/กิจกรรม           
ที่สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรฐานการศึกษาของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิเคราะห์   
ถึงสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของทุกฝ่ายตามมาตรฐาน เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใช้เป็นคู่มือใน     
การบริหารจัดการศึกษาภายในโรงเรียนตามภารกิจ ภาระงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ที่กำหนดไว้ เพื่อให้การนำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไปดำเนินการสู่เป้าหมายที่กำหนด คณะกรรมการ
สถานศึกษาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมัติให้โรงเรียนนำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ไปใช้เพ่ือให้เกิด
คุณภาพสูงสุดต่อไป 
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คำนำ 
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เล่มนี้  จะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่เกิดประโยชน์สูงสุด 
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  ส่วนที่ 1 หน้าที่ 1  
 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

ส่วนที่ 1 
 

บทนำ 
 

 

1. สภาพปัจจุบัน 

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

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

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน 
 

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

 
 

 

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

 
 
 
       
 
 

 เป็นรูปสระน้ำ  มีดอกบัวและเพชรในดวงอาทิตย์  ล้อมด้วยกรอบสามเหลี่ยม 

ความหมายของตรา 

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

ทุกคน 

สีประจำโรงเรียน 

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

ปรัชญาโรงเรียน 

 “ นตถิ  ปญญา  สมาอาภา “ 
 “ แสงสว่าง  เสมอด้วยปัญญาไม่มี “ 

คำขวัญโรงเรียน 

 “ การเรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  กิจกรรมเด่น  เน้นชุมชน “ 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน 

 ดอกปาริชาติ 

อักษรย่อโรงเรียน 

 ส.ว. 
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2. ข้อมูลผู้เรียน / ครู / ผู้บริหาร / บุคลากร 
2.1 จำนวนนักเรียน  ม.ต้น ,  ม.ปลาย  (ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2565) 

ระดับชั้น ชาย   หญิง รวม 
ม.1 58 51 109 
ม.2 65 41 106 
ม.3 43 49 92 

รวม ม.ต้น 166 141 307 
ม.4 31 35 66 
ม.5 13 27 40 
ม.6 24 14 38 

รวม ม.ปลาย 68 76 144 
รวมทั้งสิ้น 234 217 451 

 
2.2  พื้นที่บริการมี  20  โรงเรียนคือ 

ตำบล โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
 
 
 

ตำบลสระแก้ว 

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

 
ตำบลกลาย 

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

 
 

ตำบลตลิ่งชัน 

13. โรงเรียนวัดปลักปลา 
14. โรงเรียนวัดจันทาราม 
15. โรงเรียนบ้านปากเจา 
16. โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด 
17. โรงเรียนบ้านหนองหว้า 
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ตำบล โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
 

ตำบลท่าขึ้น 
18. โรงเรียนวัดยางงาม 
19. โรงเรียนวัดทางข้ึน 
20. โรงเรียนบ้านสำนักม่วง 

 
2.3  ตารางแสดงจำนวนบุคลากรโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

จำแนกตามงานที่ปฏิบัติ 

 

สายการปฏิบัติงาน 
จำนวนคน 

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

รวม 9 25 34 

 
2.4  ตารางแสดงครู – อาจารย์โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

จำแนกตามตำแหน่งและระดับ 

ตำแหน่ง ระดับ ค.ศ. รวม 
ครูผู้ช่วย 1 2 3 

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

คร ู - 3 10 9 22 
รวม - 3 10 11 24 
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3. อาคารสถานที่ 

3.1 ตารางแสดงจำนวนอาคารเรยีนและอาคารประกอบ 
แบบอาคาร ปีงบประมาณ จำนวน 

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

2529 
2530 
2533 
2539 
2540 

18 ห้องเรียน 
1 หลัง 
1 หลัง 

4  ห้องเรียน 
12  ห้องเรียน 

   
3.2 ตารางแสดงสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ 

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

2528 
2531 

2528, 2530 
2533 

 
 
 

2540 
 

2  หลัง 
2  หลัง 
2  หลัง 
1  หลัง 
1 สนาม 
1 สนาม 
1  หลัง 
1  หลัง 
1 สนาม 

ที่จอดรถครู 
ที่จอดรถนักเรียน 
โรงอาหาร 
ที่ปัสสาวะกลางแจ้งสำหรับนักเรียนชาย 
ที่จอดรถนักเรียน 
ป้อมยาม 
โรงกรองน้ำบาดาล 
สนามบาสเก็ตบอล 

2554 
2553 
2552 
2540 
2554 
2554 
2556 
2559 

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

1  สนาม 
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แผนผังโรงเรียน 
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ส่วนที่ 2 
 

ทิศทาง 
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

 

 
 

 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช   ได้กำหนดแนวนโยบายของโรงเรียน เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางดำเนินงานตามภารกิจ  ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังนี้ 

วิสัยทัศน์  (VISION) 
 

  ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ  (MISSION) 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21  

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการทำงานเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิใจในความเป็นไทย 
4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
6. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพ่ือส่งเสริมคณุภาพของสถานศึกษา 
7. พัฒนาและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำปีอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน 
8. พัฒนาอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์ให้สะอาดร่มรื่น สดชื่น สวยงาม บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้  
9. พัฒนาด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ให้ทันสมัยเพ่ือความพร้อมในการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 
10. พัฒนาระบบบริการ ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสุขอนามัย และสุขภาพจิตที่ดี แก่นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง 

และชุมชนสู่สถานศึกษาปลอดภัย 
11. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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เป้าประสงค์  (GOAL)  

1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
2. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการทำงานเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  
3. ผู้เรียนอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิใจในความเป็นไทย  
4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  
5. สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ  
6. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพ่ือส่งเสริมคุณภาพของสถานศึกษา  
7. สถานศึกษามีการพัฒนาจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำปีอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน  
8. สถานศึกษาพัฒนาอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์ให้สะอาดร่มรื่น สดชื่น สวยงาม บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

สู่สถานศึกษาปลอดภัย  
9. สถานศึกษาพัฒนาด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ให้ทันสมัยเพ่ือความพร้อมในการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21  
10. สถานศึกษาพัฒนาระบบบริการ ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสุขอนามัย และสุขภาพจิตที่ดี แก่นักเรียน บุคลากร 

ผู้ปกครอง และชุมชน  
11. สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  

 
นโยบายประจำโรงเรียน 

  1. สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  2. สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 
  3. สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มเีจตคติที่ดตี่อการประกอบอาชีพสุจริต 
  4. สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
  5.  สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์   

 6. พัฒนาระบบบริการ ส่งเสริมทางด้านวิชาการ กิจกรรมเพ่ือสุขอนามัย สุขภาพจิตที่ดี แก่นักเรียน บุคลากร 
ผู้ปกครอง และชุมชนสู่สถานศึกษาปลอดภัย 

  7.  สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ  ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา 
  8.  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

9. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพ่ือส่งเสริมคุณภาพของสถานศึกษา 
10. พัฒนาจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำปีอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน 
11. พัฒนาอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์ให้สะอาดร่มรื่น สดชื่น สวยงาม บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้  
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12. พัฒนาด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ให้ทันสมัยเพ่ือความพร้อมในการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 
13. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และได้รับการพัฒนาสมรรถนะ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

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

 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
  “ โรงเรียนน่าอยู่  ครูดี  นักเรียนมีคุณภาพ ” 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน   
  “ รักการเรียนรู้  อยู่อย่างมีความสุข  ” 
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ส่วนที่ 3 
 

มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 

 
 

 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสระแก้ว
รัตนวทิย ์ตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ นโยบายประจำโรงเรียน เอกลักษณ์ของโรงเรียน และอัตลักษณ์
ของโรงเรียน เพ่ือเป็นแนวทางขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

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

มีจำนวน 3 มาตรฐาน คือ  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
  
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

 1.1 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 1.2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 1.3 โครงการงานวันวิชาการ  
 1.4 โครงการพัฒนางานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ   
 1.5 โครงการส่งเสริมสุขภาพกีฬาสามัคคี (ภายใน-ภายนอก)  
 1.6 โครงการพัฒนางานอนามัยและส่งเสริมสุขภาพ 
 1.7 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่งานศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์  
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 1.8 โครงการนักเรียนพิเศษเรียนร่วม   
 1.9 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.10 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
 1.11 โครงการส่งเสริมกิจกรรมชุมนุม  
 1.12 โครงการร่วมใจ สายใย ดูแลนักเรียนปลอด 0,ร,มส 
 

มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 2.1 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ  
 2.2 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 2.3 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 2.4 โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  
 2.5 โครงการจ้างบุคลากรทางการศึกษา  
 2.6 โครงการพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์  
 2.7 โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 2.8 โครงการพัฒนางานทะเบียน - วัดผล 
 2.9 โครงการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4  
 2.10 โครงการปรับปรุง - พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.11 โครงการนิเทศภายใน  
 2.12 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียน 
 2.13 โครงการทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการฯ  
 2.14 โครงการสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียน 
 2.15 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.16 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
 2.17 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้ “สะอาด สดชื่น ร่มรื่น สวยงามบรรยากาศเอ้ือต่อ
การเรียนรู้” 
 2.18 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2.19 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 2.20 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย 
 2.21 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
 2.22 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
 2.23 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ 
 2.24 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ 
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 2.25 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

 2.26 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 2.27 โครงการวิจัยในชั้นเรียน  
 2.28 โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
 2.29 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
 2.30 โครงการโรงเรียนสุจริต 
 2.31 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

 3.1 โครงการทัศนศึกษา เปิดประตู สู่โลกกว้าง 
 3.2 โครงการทุนการศึกษาและกยศ. 
 3.3 โครงการเพชรรัตนวิทย์ 
 3.4 โครงการพัฒนาทักษะกระบวนคิด  
 3.5 โครงการค่ายวิชาการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  
 3.6 โครงการกิจกรรมลูกเสือไทย นักศึกษาวิชาทหาร   
 3.7 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน   
 3.8 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   
 3.9 โครงการธรรมนำชีวิต   
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ส่วนที่ 4 
 

แผนงาน / งาน / โครงการ  ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
นครศรีธรรมราช  ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2565 และได้นำงบประมาณในส่วนนี้ไปจัดสรรสำหรับ
การดำเนินงานโครงการสนองตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  นโยบายของโรงเรียน  เอกลักษณ์โรงเรียน    
อัตลักษณ์โรงเรียน  เพ่ือเป็นแนวทางขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นไปตามกรอบเงื่อนไข
งบประมาณ ที่กำหนด  โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ  และผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  จำนวน  52  โครงการดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1 สรุปจำนวนงบประมาณที่ใช้ในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  2565 
 

กลยุทธ์ด้าน จำนวน
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ  
รวม 

หมายเหตุ 
(ใช้งบอ่ืนๆ) บริหาร

ทั่วไป 
วิชาการ กิจกรรม

พัฒนา
ผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 

 
12 26,000 173,200 

 
101,000 300,200 0 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร

และการจัดการ  
31 193,570 1,030,085 50,000 1,273,655 50,000 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

9 0 0 160,400 280,400 120,000 

รวม 52 219,570 1,203,285 311,400 1,843,255 170,000 
   

 
 



  ส่วนที่ 4 หนา้ที ่19  
 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 

จำนวนเงินที่จดัสรรทำแผน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ  2565 
 

 
เงินอุดหนุนฯ   ภาคเรียนที่ 1 / 2565  …… 789,400 ……   บาท 

ภาคเรียนที่ 2 / 2565  …… 789,400 ……   บาท 
              รวม    ……1,578,800 ……….   บาท 
     

 แบ่งเป็น  งบวิชาการ 60 % =  …… 947,280 ………     บาท 
   งบบริหารทั่วไป 30 % =          ……473,640 ………     บาท 
   งบสำรองจ่าย   10 % =         ……. 157,880 ………    บาท 

 

เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    ภาคเรียนที่ 1/2565 = …… 184,595 ………     บาท 
    ภาคเรียนที่ 2/2562 = …… 184,595 ………     บาท 
       รวม .......396,190……..       บาท 
 
เงินอ่ืนๆ ที่จ่าย  1. เงินระดมทรัพยากร            ……324,860…… บาท 
   2. เงินค่าใช้จ่ายการดำเนินงานกองทุนฯ  (กยศ)  ……3,000 ……  บาท 
          รวม          327,860  บาท 
       

 
เงินที่ใช้ได้ตามโครงการ     งบวิชาการ 60 % =  ……947,280………     บาท 
    งบบริหารทั่วไป 30 % =         ……473,640 ………     บาท 

งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน =  ……396,190………     บาท 
งบอ่ืนๆ   =  ….324,860………         บาท 

งบสำรองจ่าย 10 % =         ……157,880……    บาท 

   รวม         2,299,850             บาท 

งบประมาณตามโครงการ     งบวิชาการ 60 % =  ……1,203,285………      บาท 
    งบบริหารทั่วไป 30 % =         ……219,570………       บาท 

งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน =  ……311,400………       บาท 
งบอ่ืนๆ   =  ….170,000………        บาท 

      รวม         1,904,255            บาท 
เหลืองบประมาณ      395,595          บาท 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

บริหาร
ทั่วไป 

  

วิชาการ 
 
  

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน  

งบอ่ืนๆ 
   

 

1 โครงการส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน  - 1,000 -  - พ.ค./พ.ย.65 ครูพัชร ี

2 
โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

 -  0 
-  -   

พ.ค.-ก.ย.65 
พ.ย.65-ก.พ.66 

ครูกรีฑาพล 

3 
โครงการงานวนัวิชาการ  
 

-   58,200  
-  -  

ส.ค./ธ.ค.65 
ม.ค.66 

ครูเกษร 

4 
โครงการพัฒนางานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ   

 -  8,000  

- 
  

-   พ.ค.65-มี.ค.66 
ครูจิราภรณ ์

5 
โครงการส่งเสริมสุขภาพกีฬา
สามัคคี (ภายใน-ภายนอก)  

-   90,000  

- 
  

 -  พ.ค.65-ม.ค.66 
ครูจักรณรงค ์

6 
โครงการพัฒนางานอนามัยและ
ส่งเสริมสุขภาพ 

26,000  
- 

 -  -  ตลอดปีการศึกษา 
ครูฐิติรตัน ์

7 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่
งานศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์  

 -  
8,000 

 
 -   -  พ.ค.65-ก.พ.66 

ครูวาสนา  
ฉายประทีป 

8 
โครงการนักเรียนพิเศษเรียนร่วม 
   

 - 
2,000 

 
- -  พ.ค.65-มี.ค.66 

ครูวาสนา  
ฉายประทีป 

9 โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและคณุลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- 
 
 

5,000  
 

- 
 
 

- 
 
 

พ.ค.65 
ครูสอหมาด 

10 โครงการส่งเสริมคณุลักษณะอันพึง
ประสงค์บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 

- 
- 

 
91,000 

 
- พ.ค.65-มี.ค.66 

ครูพรนวีย ์

11 โครงการส่งเสริมกิจกรรมชุมนมุ  
 

- 
 

- 
 

10,000 
- 
 

พ.ค.65-มี.ค.66 
ครูพรนวีย ์

12 โครงการร่วมใจ สายใย ดูแล
นักเรียนปลอด 0,ร,มส 

- 
0 
 

- - พ.ค.65-มี.ค.66 
ครูวนิดา 

รวม 26,000 173,200 101,000 -  
 
 
 

ชื่องาน/โครงการและงบประมาณ 

มาตรฐานที่ 1  

คุณภาพผู้เรียน  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

บริหาร
ทัว่ไป  

วิชาการ 
 
  

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

งบอ่ืนๆ 
 
  

  

13 โครงการพัฒนากลุ่มบรหิาร
วิชาการ  

- 
 

60,000 
  

-  
  

- 
พ.ค./ส.ค./พ.ย.

65/ม.ค.66 
ครูกรีฑาพล 

14 โครงการพัฒนากลุ่มบรหิาร
งบประมาณ 

-  
231,000 

  
 - - พ.ค.65-มี.ค.66 

ครูวิจิตรา 

15 โครงการพฒันากลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 

- 
  94,700  

-  
  

- 
  

เม.ย.65-มี.ค.66 
ครูระพีพร 

16 โครงการพัฒนากลุ่มงาน
บริหารงานท่ัวไป  

7,610  - - - พ.ค.65-ก.พ.66 
ครูเจนจริา 

17 โครงการจ้างบุคลากรทางการ
ศึกษา  

-  
  

488,780  604,800 เม.ย.65-มี.ค.66 
ครูระพีพร 

18 โครงการพัฒนาห้องคอมพิวเตอร ์
  

-  
  

- 40,000 - พ.ค.65-ม.ค.66 
ครูกนกวรรณ 

19 โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 

 -  30,000 
- - เม.ย.65-มี.ค.66 

ครูเจริญ 

20 โครงการพัฒนางานทะเบยีน - 
วัดผล 

 - 
  5,600 

- - พ.ค.65/ม.ค.66 
ครูกรีฑาพล 

21 โครงการรับสมัครนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และปีที่ 4  

 - 
  3,000 

- - 24-28 เม.ย.65 
ครูกรกนก 

22 โครงการปรับปรุง - พัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา 

-  
  4,530 

- - ก.ย.65 
ครูเกษร 

23 โครงการนิเทศภายใน  
 

 - 
  0 

- - ก.ค.65/ก.พ.66 
ครูกรกนก 

24 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ห้องสมุดโรงเรียน 

- 
 4,000 

- - พ.ค.65-ก.พ.66 
ครูวาสนา 
หนหูนัน 

25 โครงการทดสอบวัดความรูสู้่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการฯ  

 - 
  

0 
 

- 
 

- 
 

ม.ค.65 
ครูวนิดา 

ชื่องาน/โครงการและงบประมาณ 

มาตรฐานที่ 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

บริหาร
ทัว่ไป  

วิชาการ 
 
  

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

งบอ่ืนๆ 
 
  

  

26 โครงการสร้างขวัญกำลังใจแก่
นักเรียน 

-  
  

- - 40,000 ม.ิย.65-ก.พ.66 
ครูวาสนา  
คุระแก้ว 

27 โครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

- 
0 

- 
  

-  
  

พ.ค.65-มี.ค.66 
รองปัญญาวุฒ ิ

28 โครงการจดัทำแผนปฏิบัติการ
ประจำป ี

- 
7,170 

-  - พ.ค.65-มี.ค.66 
ครูวาสนา  
คุระแก้ว 

29 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนให้ “สะอาด สดชื่น ร่มรื่น 
สวยงามบรรยากาศเอื้อต่อการ
เรียนรู้” 

175,560 - -    -  เม.ย.65-มี.ค.66 

รองปัญญาวุฒ ิ

30 โครงการพัฒนาการเรยีนการสอน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

- 10,000 
 

 - 
 

 - 
 

พ.ค.65-มี.ค.66 
ครูฐิติรตัน ์

31 โครงการพัฒนาการเรยีนการสอน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

- 
10,000 

- - ม.ิย.65-ก.พ.66 
ครูอุบล 

32 โครงการพัฒนาการเรยีนการสอน
กลุ่มสาระภาษาไทย 

- 
15,000 

- 
 

- 
 

ม.ิย.65-ก.พ.66 
ครูพัชร ี

33 โครงการพัฒนาการเรยีนการสอน
กลุ่มสาระสงัคมศึกษา 

- 
10,000 

 
10,000 

- พ.ค.65-มี.ค.66 
ครูวิจิตรา 

34 โครงการพัฒนาการเรยีนการสอน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

- 
8,000 

- - พ.ค.65-ก.ย.65 
ครูจักรณรงค ์

35 โครงการพัฒนาการเรยีนการสอน
กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

- 
8,000 

- 
 

- 
 

ม.ิย.65-ก.พ.66 ครูยุพเยาว ์

36 โครงการพัฒนาการเรยีนการสอน
กลุ่มสาระศลิปะ 

- 
10,000 

- - 
พ.ค.65-ก.พ.66 ครูสราญ 

37 โครงการพฒันาการเรยีนการสอน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

- 
12,450 

- - 
พ.ค.65-ก.พ.66 ครูจุลีพร 

38 โครงการประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา 

- 
9,855 

- - 
พ.ค.65-เม.ย.66 ครูวาสนา  

คุระแก้ว 
39 โครงการวิจัยในช้ันเรียน  

 
- 

0 
 

- - 
พ.ค.65-ก.พ.66 ครูวาสนา 

หนหูนัน 
40 โครงการสถานศึกษาพอเพียง - 8,000 - - พ.ค.65-มี.ค.66 ครูพรนวยี ์
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

บริหาร
ทัว่ไป  

วิชาการ 
 
  

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

งบอ่ืนๆ 
 
  

  

41 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 8,400 - - - พ.ค.65-มี.ค.66 ครูกรกนก 
42 โครงการโรงเรยีนสุจริต 2,000 - - - พ.ค.65 ครูสอหมาด 
43 โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. 

  
- 

0 
 

- - 
ตลอดปี

การศึกษา 
ครูเกษร 

รวม 193,570 1,030,085 50,000 604,800  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

บริหาร
ทั่วไป 

 

 
วิชาการ 
 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

งบอ่ืนๆ 
 
 

 

44 โครงการทัศนศึกษา เปดิประตู 
สู่โลกกว้าง 

 - - 80,000 - ม.ค.66-ก.พ.66 
ครูวาสนา  
คุระแก้ว 

45 โครงการทุนการศึกษาและ 
กยศ. 

 - 
  

0 
  

- 
  

 - 
  

พ.ค.65-ก.พ.66 
ครูจิราภรณ ์

46 โครงการเพชรรัตนวิทย ์  -   -  -  56,000   พ.ค.65-ก.พ.66 ครูกรีฑาพล 

47 โครงการพัฒนาทกัษะ
กระบวนคิด  

 -  0   -  -  พ.ค.65 
ครูวนิดา 

48 โครงการค่ายวิชาการโรงเรียน
สระแก้วรัตนวิทย์  

-   0  -   64,000  ก.ย.65 
ครูเกษร 

49 โครงการกิจกรรมลูกเสือไทย 
นักศึกษาวิชาทหาร   

 -  -  48,000 
-   ม.ิย.65-ก.พ.66 ครูยุพเยาว ์

50 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียน   

- 
 

- 
 10,000 

- 
 

ม.ิย.65-ก.พ.66 
ครูกรกนก 

51 โครงการพัฒนากลุ่มบรหิาร
กิจการนักเรยีน   

- 
 

- 
 

10,400 
- 
 

พ.ค.65-มี.ค.66 ครูสอหมาด 

52 โครงการธรรมนำชีวติ 
 

- 
 

- 
 

12,000 
 

- 
 

ม.ิย.65-ม.ีค.66 
ครูวิจิตรา 

รวม - - 160,400 120,000  

 
 

 

 

ชื่องาน/โครงการและงบประมาณ 

มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน 
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ชื่อโครงการ  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
สนองพันธกิจโรงเรียน ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตาม

หลักสูตรสถานศึกษาและมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่21 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

มีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
สนองนโยบายโรงเรียน ข้อที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตาม

หลักสูตรและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 ข้อที่ 2 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   

(1) ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รีบผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
เลขานุการโครงการ นางพัชรี  เทพทอง 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม และพฤศจิกายน 2565 
  
1. หลักการและเหตุผล 

ตามมาตรฐานผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
สถานศึกษา และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จึง
จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพ่ือจะได้พัฒนาผู้เรียนในด้านนี้ต่อไป 

 

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

และนอกสถานศึกษา 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น ร้อยละ 80 

 3.1.2  ผู ้เร ียนมีความสามารถในด้านการสื ่อสารทั ้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสม  
ตามระดับชั้น ร้อยละ 80 

3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 

 
4. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 

-  ประชุมวางแผน 
-  เขียนโครงการ 
-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 
พฤษภาคม 2565 
พฤษภาคม 2565 
พฤษภาคม 2565 

- นางพัชรี  เทพทอง 

2.  ขั้นดำเนินการ 
- ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ 

 
พฤษภาคม 2565 

1,000  
 

นางพัชรี  เทพทอง 
นางกรกนก  บุญเนือง 
นางสาววาสนา  คุระแก้ว 

3. ขั้นสรุปผลประเมินผล 
- ประเมินผล 
- สรุป/รายงานผล 

 
มกราคม  2566 
มีนาคม  2566 

- นางพัชรี  เทพทอง 
นางกรกนก  บุญเนือง 
นางสาววาสนา  คุระแก้ว 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- นำผลการประเมินมาประมวลผล
เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องและวางแผน
พัฒนาในปีต่อไป 

 
มีนาคม  2566 

- นางพัชรี  เทพทอง 
นางกรกนก  บุญเนือง 
นางสาววาสนา  คุระแก้ว 

 

5. งบประมาณที่ใช้    1,000    บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ส่งเสริมรักการอ่าน 

- ค่ากระดาษและวัสดุจัดทำแบบบันทึกการอ่าน 

 
1,000 

 
- 

 
- 

 
1,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  1,000 
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6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ร้อยละของนักเรียน มีความสามารถในการอ่าน  

การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ประเมินผล แบบประเมินผล 

2. นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ประเมินผล แบบประเมินผล 

3. นักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการสืบค้น
ข้อมูล และนำเสนอด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

ประเมินผล แบบประเมินผล 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนเหมาะสมตามระดับชั้น ร้อยละ  80 
7.2 ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับชั้น  

ร้อยละ 80 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 (ลงชื่อ)............. .............................ผู้เสนอโครงการ 
 (นางพัชรี  เทพทอง) 

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

            ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

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

 
 (ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
   ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ              ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สนองพันธกิจโรงเรียน         ข้อที ่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู ้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  
     สถานศึกษา และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
    ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการ  
     ทำงานเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน   ข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีทักษะการ 
     เรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
    ข้อที ่2 ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการทำงานเป็นทีม และมีภาวะ 
     ผู้นำ 
สนองนโยบายโรงเรียน        ข้อที ่1 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและทักษะ 
     ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

     ข้อที ่2 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการ 
     เรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    ข้อที ่3 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มเีจตคติที่ดี 
     ต่อการประกอบอาชีพสุจริต 

     ข้อที ่4 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และคิดอย่าง 
     มีวิจารณญาณ  
    ข้อที ่5  สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 สนองกลยุทธ์โรงเรียน            กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 สนองมาตรฐานโรงเรียน            มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
     ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
เลขานุการโครงการ  นายกรีฑาพล  เทพแก้ว 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม – กันยายน 2565 และ พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  ในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีการจัดการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อ 1 ความสามารถในการเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ข้อ 2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ 
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คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ข้อ 3 ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม ข้อ 4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ข้อ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเห็นความสำคัญจึงได้ดำเนินการโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 

3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

             นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
         3.2  เชิงคุณภาพ 
                 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีการพัฒนาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    
 

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

- ประชุมชี้แจงครูผู้สอน 
- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 

 
พ.ค. 2565 

- 
 

นายกรีฑาพล  เทพแก้ว 

2.  ขั้นดำเนินการ 
- ดำเนินการสอน 
 
- ประเมินผลการสอน 

 
พ.ค.65 – ต.ค. 65
พ.ย.65 – ก.พ. 66 

มี.ค. 2566 

- 
 

กลุ่มสาระ/ครูผู้สอน 

3. ขั้นประเมินติดตาม 
- ตรวจปพ.5 ก่อนสอบปลายภาค 
นักเรียนต้องมีคะแนนร้อยละ 60 
ของคะแนนเก็บ 

 
ต.ค. 2565 
มี.ค. 2566 

- 
 

กลุ่มสาระ/ครูผู้สอนกลุ่ม
บริหารวิชาการ 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- สรุปผลรายงานผล การประเมิน
รวมทุกกลุ่มสาระ 
 

 
พ.ย. 2565 
ก.พ. 2566 

- 
 

กลุ่มสาระ/ครูผู้สอนกลุ่ม
บริหารวิชาการ 
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5. งบประมาณที่ใช้    -    บาท  

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

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

 
6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด / 
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป  
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังเกต 
ประเมินผล 

แบบประเมินผล 
 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีการพัฒนาทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

สังเกต 
ประเมินผล 

แบบประเมินผล 
 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดคำนวณ
เหมาะสมตามระดับชั้น 

สังเกต 
ประเมินผล 

แบบประเมินผล 
 

4. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและ
นำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

สังเกต 
ประเมินผล 

แบบประเมินผล 
 

5. ระดับผลการเรียนเฉลี่ยของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือ
คุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 

สังเกต 
ประเมินผล 

แบบประเมินผล 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระดับผลการเรียนเฉลี่ยของผู้เรียนสูงขึ้น    

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ                
                                    

      (ลงชื่อ)............... ...............................ผู้เสนอโครงการ 
                     (นายกรีฑาพล  เทพแก้ว) 

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

  (ลงชื่อ)……………………………………… ผู้ขออนุมัติโครงการ 
                                                            (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 
                             รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
 

  (ลงชื่อ)……………………………………… ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                            (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
                               ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ                  วันวิชาการ 
สนองพันธกิจโรงเรียน   ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการทำงาน
เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 

สนองเป้าประสงค์โรงเรียน   ข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีทักษะการ 
เรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
ข้อที่ 2 ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการทำงานเป็นทีมและมีภาวะ 

  ผู้นำ 
สนองนโยบายโรงเรียน    ข้อที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
 และทักษะที่จำเป็นในศรรตวรรษที่ 21 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง                 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเกษร  เชาวลิต 
ระยะเวลาดำเนินการ      สิงหาคม/ธันวาคม 2565/มกราคม 2566 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาฉบับปัจจุบัน มุ่งเน้นให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียน รวมทั้งจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน การจัดงานวันวิชาการโรงเรียน สนองกลยุทธ์ ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อ 1.1 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
คำนวณ ตัวบ่งชี้ที่ 2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา ตัวบ่งชี้ที่ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ตัวบ่งชี้ที่ 4 มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ตัวบ่งชี้ที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 
6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ทางโรงเรียนจึงได้มีการจัดกิจกรรมวันวิชาการ เพื่อเป็น
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในรอบปีการศึกษาให้กับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
ชุมชน สังคมรับทราบ และเป็นการนำเสนอผลงานของผู้เรียนที่ผ่านมาตลอด 1 ปีการศึกษา อีกท้ังเป็นการจัดเวที
ให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงทักษะ ความสามารถ ความรู้ต่าง ๆ ในเชิงวิชาการ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ชุมชน และสถานศึกษาต่าง ๆ ร่วมกัน 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือเผยแพร่ผลการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  
2.2 เพ่ือนำผลงานของผู้เรียนเผยแพร่ให้กับผู้ปกครองและชุมชนรับทราบ 
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เสดงออกซ่ึงความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการ ความถนัด ความคิดสร้างสรรค์

ความสนใจของตนเอง 
2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2.5 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับองค์กรที่เกี่ยวข้อง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน   

 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้ ประสบการณ์จากการเข้าร่วมงานวันวิชาการและนำความรู้ไปใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 3.1.2 ผู้เรียนทุกคนได้ศึกษาและได้แสดงความสามารถทางวิชาการ และความคิดสร้างสรรค์ 
 3.1.3 ผู้เรียนทุกคนได้เสดงออกซ่ึงความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการ ความถนัด ความคิดสร้างสรรค์ 
ความสนใจของตนเอง ได้เต็มตามศักยภาพ 

           3.1.4 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

 3.1.5 ผู้เรียนทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรและกับบุคคลอื่น 
 3.1.6 ผู้ปกครองร้อยละ 70 ของจำนวนนักเรียน เข้าร่วมชมผลงานของผู้เรียน 

 3.1.7 สถานศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันวิชาการ ที่โรงเรียนจัดไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้รับความรู้ ประสบการณ์จากการเข้าร่วมงานวันวิชาการและนำความรู้ไปใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.2 ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้ศึกษาและได้แสดงความสามารถทางวิชาการ และความคิดสร้างสรรค์ 
3.2.3 ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้เสดงออกซ่ึงความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการ ความถนัด ความคิด 

สร้างสรรค ์ความสนใจของตนเอง ได้เต็มตามศักยภาพ 
 3.2.4 ผู้เรียนร้อยละ 90 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 
 3.2.5 ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรและกับบุคคลอ่ืน 

 3.2.6 ผู้ปกครองร้อยละ 70 ของจำนวนนักเรียน เข้าร่วมชมผลงานของผู้เรียน 
 3.2.7 สถานศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันวิชาการ ที่โรงเรียนจัดไม่น้อยกว่า 20 แห่ง  
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4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมที่สำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. งานมหกรรมศิลปะหัตถกรรมนักเรียน  
   ระดับชาติ ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2565 

20 - 22  
ธันวาคม 2565 

26,400  

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง วางแผนการจัดกิจกรรม 
3. ประชาสัมพันธ์ 
4. สำรวจ/สรุปจำนวนนักเรียน จำนวนครูที่ไป
ร่วมงานมหกรรมศลิปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 
ครั้งที่ 72 แต่ละกลุ่มสาระ ในแต่ละวัน 

 
1 ธันวาคม 2565 

 
- 

 
กลุ่มบริหาร
วิชาการ/กลุ่ม
สาระ 

ที ่ กิจกรรมที่สำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 5. ประมาณการงบประมาณในการใช้จ่าย 

6. ติดต่อพาหนะรับ-ส่งนักเรียน 
7. ออกคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
8. ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติ นัดหมายนักเรียนและ
ครูที่ไปร่วมงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ 

   

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

 
20 - 22 ธันวาคม 

2565 

 
10,000 
16,400 

 
กลุ่มบริหาร
วิชาการ/กลุ่ม
สาระ 

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

 
25 - 26 ธันวาคม 

2565 

 
- 

 
นางสาวเกษร  
เชาวลิต 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
1. การพิจารณางบประมาณ ในการดำเนินงาน   
2. นำผลการประเมิน/การสรุปรายงานผลมา
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และวางแผนพัฒนาในปี
ต่อไป 
 
 

25 - 26 ธันวาคม 
2565 

 
- 

 
นางสาวเกษร  
เชาวลิต 
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ที ่ กิจกรรมที่สำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2. งานวันวิชาการโรงเรียน 14 ก.พ. 2566 16,000  
1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง วางแผนการจัดกิจกรรม 
3. ประชาสัมพันธ์ ส่งหนังสือเชิญโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายทุกโรงเรียนเพ่ือนำนักเรียนมาร่วม
กิจกรรม 
4. ประมาณการงบประมาณในการใช้จ่าย 
5. สำรวจความต้องการวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัด
นิทรรศการ/รางวัลการเข้าร่วมกิจกรรม 
6. ออกคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
7. ประชุมชี้แจง ข้อตกลง แนวปฏิบัติให้นักเรียน
รับทราบและปฏิบัติ 

 
1 กุมภาพันธ์ 

2566 

 
- 

 
กลุ่มบริหาร
วิชาการ/กลุ่ม
สาระ 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
จัดงานวันวิชาการโรงเรียน 

 
14 กุมภาพันธ์ 

2566 

 
16,000 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ/กลุ่ม
สาระ 

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

 
20 กุมภาพันธ์ 

2566 

 
- 

 
นางสาวเกษร  
เชาวลิต 

ที ่ กิจกรรมที่สำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 

1. การพิจารณางบประมาณ ในการดำเนินงาน   
2. นำผลการประเมิน/การสรุปรายงานผลมา
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และวางแผนพัฒนาใน 
ปีต่อไป 

20 กุมภาพันธ์ 
2566 

 
- 

 
นางสาวเกษร  
เชาวลิต 
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5. งบประมาณที่ใช้   58,200   บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. งานมหกรรมศิลปะหัตถกรรมนักเรียน  

ระดับชาติ ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2565 
42,200 - - - 

 1. ค่าจ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน  
   1.1 รถ 3 คัน x 1,500 บาท 
   1.2 รถ 2 คัน x 1,500 บาท 
   1.3 รถ 1 คัน x 1,500 บาท 

9,000 
4,500 
3,000 
1,500 

- 
- 
- 
- 

9,000 
4,500 
3,000 
1,500 

- 
- 
- 
- 

2. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 130 คนๆ ละ 
80 บาท  
   2.1 นักเรียน 60 คน 
   2.2 นักเรียน 50 คน 
   2.3 นักเรียน 20 คน 

10,400 
 

4,800 
4,000 
1,600 

- 
 
- 
- 
- 

10,400 
 

4,800 
4,000 
1,600 

- 
 
- 
- 
- 

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

4,000 
2,500 
1,500 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

4,000 
2,500 
1,500 

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

2,000 
1,000 
1,000 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

2,000 
1,000 
1,000 

5. กิจกรรมนิทานคุณธรรม 
   5.1 อุปกรณ์ตกแต่ง 
   5.2 บอร์ด (ฉาก) 

3,000 
1,000 
2,000 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

3,000 
1,000 
2,000 

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

5,000 
3,000 
700 
300 

1,000 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

5,000 
3,000 
700 
300 

1,000 
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ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 7. จัดซุ้มสหวิทยาเขต 

     5.1 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 
     5.2 บอร์ดนิทรรศการ 
     5.3 ต้นไม้ตกแต่งซุ้ม 

8,800 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

8,800 
- 
- 
- 

2. งานวันวิชาการโรงเรียน 16,000 - 7,000 9,000 
 1. อาหารว่างมื้อเช้า  4,000 - 4,000 - 

2. เต็นท์ต้อนรับแขกที่มาร่วมงาน  1,500 - 1,500 - 
3. ของที่ระลึกประธานในพิธีเปิด 1,500 - 1,500 - 
4. วัสดุ/อุปกรณ์การแข่งขันทักษะ 8 กลุ่มสาระ 5,000 - - 5,000 
5. ของรางวัลนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันทักษะ 8 กลุ่มสาระ 

4,000 - - 4,000 

รวม 16,000 - 7,000 9,000 
 
6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

1 จำนวนผู้เรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แสดงความสามารถ
ทางวิชาการ และความคิดสร้างสรรค์ 

สังเกต/ตรวจสอบ แบบสังเกต 
แบบตรวจสอบ 

2 จำนวนผู้เรียนได้แสดงความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของตนเองให้เต็มตามศักยภาพ 

สังเกต/ตรวจสอบ แบบสังเกต 
แบบตรวจสอบ 

3 จำนวนผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

สังเกต/ตรวจสอบ แบบสังเกต 
แบบตรวจสอบ 

4 จำนวนำผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง   

สังเกต/ตรวจสอบ แบบสังเกต 
แบบตรวจสอบ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้เรียนได้แสดงความสามารถทางวิชาการ และความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
 7.2 ผู้เรียนได้แสดงความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเองให้เต็มตามศักยภาพ 
 7.3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 7.4 ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
       

             (ลงชื่อ) …………………………… ผู้เสนอโครงการ  
               (นางสาวเกษร  เชาวลติ) 
       ครูชำนาญการพิเศษ 

 
                                                  (ลงชื่อ) …………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                   (นายอนันต ์ รัตนวงศ์) 
                                                         ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
(ลงชื่อ) …………………………… ผู้ขออนุมตัิโครงการ  

             (นายปัญญาวุฒิ ธนาวุฒ)ิ 
               รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
      (ลงชื่อ) …………………………… ผู้อนุมัติโครงการ  
            (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ  พัฒนางานแนะแนว การศึกษาและอาชีพ 
สนองพันธกิจโรงเรียน ข้อที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการทำงาน   
                                        เป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 2  ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการทำงานเป็นทีมและมีภาวะ

ผู้นำ 
สนองนโยบายโรงเรียน  ข้อที่ 2 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

  รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  ข้อที่ 3 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
เลขานุการโครงการ นางจิราภรณ์  สุทิน 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  2565 - มีนาคม 2566 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
              งานแนะแนวโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จัดกิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน สนอง
พันธกิจโรงเรียนข้อที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการทำงาน เป็นทีมและมีภาวะ
ผู้นำ  สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 2  ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการทำงานเป็นทีมและมีภาวะ
ผู้นำ  สนองนโยบายโรงเรียน ข้อที่ 2 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ข้อที่ 3 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพผู้เรียนสนองมาตรฐานโรงเรียน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ งานแนะแนว โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา    
 
2. วัตถุประสงค์ 
        2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต 
        2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
        2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการทำงานและประกอบอาชีพ 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนจำนวน 451 คน มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต   
 3.1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพร้อมทีศ่ึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
  3.1.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพร้อมในการทำงานและ
ประกอบอาชีพ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

  3.2.1 นักเรียน ร้อยละ 100 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต   
  3.2.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 95 มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อ
ในระดับสูงขึ้น 
 3.2.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 90 มีความพร้อมในการทำงาน
และประกอบอาชีพ 
 
4. กิจกรรมและการดำเนินการ 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมแนะแนวการศึกษา  3,000 นางจิราภรณ์ สุทิน 

 1. ขั้นเตรียมการ  - - 
- ประชุมผู้เกี่ยวข้องวางแผนการจัดกิจกรรม พ.ค.65 / พ.ย.65   
- เตรียมสถานที่ วัสดุ/อุปกรณ์ พ.ค.65 / พ.ย.65   
2. ขั้นดำเนินการ  - - 
- จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ตลอดปีการศึกษา   
3. ขั้นประมวลผล สรุป และรายงาน  - - 
- ประเมินผล ก.พ.66   
- สรุปผล/รายงานผล ก.พ.66   
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข ก.พ.66   

2. กิจกรรมแนะแนวอาชีพ  2,000 นางจิราภรณ์ สุทิน 
 1. ขั้นเตรียมการ  - - 

- ประชุมผู้เกี่ยวข้องวางแผนการจัดกิจกรรม พ.ค.65 / พ.ย.65   
- เตรียมสถานที่ วัสดุ/อุปกรณ์ พ.ค.65 / พ.ย.65   
2. ขั้นดำเนินการ  - - 
- จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
 

ตลอดปีการศึกษา   
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3. ขั้นสรุปผล/ประเมินผล  - - 
- ประเมินผล ก.พ.66   
- สรุปผล/รายงานผล ก.พ.66   
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข ก.พ.66 - - 

3. กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  - นางจิราภรณ์ สุทิน 
 1. ขั้นเตรียมการ    

- ประชุมผู้เกี่ยวข้องวางแผนการจัดกิจกรรม มิ.ย.65 / พ.ย.65   
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มิ.ย.65 / พ.ย.65   
2. ขั้นดำเนินการ    
- นักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดปีการศึกษา   
3. ขั้นสรุปผล/ประเมินผล    
- ประเมินผล ก.พ.66   
- สรุปผล/รายงานผล ก.พ.66   
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข ก.พ.66   

4. กิจกรรมแนะแนวสัญจร  5,000 นางจิราภรณ์ สุทิน 
 1. ขั้นเตรียมการ    

- ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ม.ค.66   
- ติดต่อโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ ม.ค.66   
- จัดเตรียมเอกสาร ม.ค.66   
2. ขั้นดำเนินการ    
- แนะแนวนักเรียนเขตพ้ืนที่บริการ ม.ค.-ก.พ.66   
3. ขั้นสรุปผล/ประเมินผล    
- ประเมินผล มี.ค.66   
- สรุปผล / รายงานผล มี.ค.66   

 4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข ก.พ.66   
5. กิจกรรมติดตามนักเรียนจบการศึกษา  
   ชั้น ม.3 และ ม.6 

 - นางจิราภรณ์ สุทิน 

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

พ.ย.65   
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2. ขั้นดำเนินการ    
- สรุปข้อมูลการพิจารณาจัดสรรโควตา ม.ค.-ก.พ.66   
- สรุปข้อมูลความต้องการศึกษาต่อของ
นักเรียน 

มี.ค.66   

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง 

มี.ค.66 / พ.ค.66  
 

 

3. ขั้นสรุปผล/ประเมินผล    
- ประเมินผล มี.ค.66   
- สรุปผล / รายงานผล มี.ค.66   

 4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข ก.พ.66   
 
 

   5. งบประมาณที่ใช้ 8,000 บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมแนะแนวการศึกษา 2,000 - - - 
 - หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ Brother   - - 1,200 
 - กระดาษเอ 4 จำนวน 8 รีม  - - 800 
2 กิจกรรมแนะแนวอาชีพ 1,000 - - - 
 - กระดาษเอ 4 จำนวน 8 รีม  - - 1,000 
3 กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - - - - 
4 กิจกรรมแนะแนวสัญจร 5,000 - - - 

 - เอกสารประกอบการแนะแนว  - - 3,000 
 - ของที่ระลึกนักเรียนชั้น ป.6 / ม.3 - - - 2,000 
5 การติดตามนักเรียนจบการศึกษา  - - - - 
 รวม 8,000 - - 8,000 
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6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ 
วิธีวัด/

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัด 

1    ร้อยละของนักเรียน มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและ
เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต    

สอบถาม แบบสอบถาม 

2 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้น 

สอบถาม แบบสอบถามความต้องการ
ศึกษาต่อ 

3 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพร้อมในการ 
ทำงานและประกอบอาชีพ 

สอบถาม แบบสอบถามความพร้อมใน
การทำงาน 

 

   7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต   
7.2 นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
7.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพร้อมในการทำงานและประกอบอาชีพ 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

(ลงชื่อ)  ..................................... ผู้เสนอโครงการ 
(นางจิราภรณ์   สุทิน) 
ครชูำนาญการพิเศษ 
 

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

        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
                 
 (ลงชื่อ)   ............................................ ผู้ขออนุมัติโครงการ 
              (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 
      รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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 (ลงชื่อ)   ............................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางสาวนิวร   ผวิกระด้าง) 
       ผู้อำนวยการโรงเรยีนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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โครงการ   ส่งเสริมสุขภาพกีฬาสามัคคี (ภายใน – ภายนอก) 
สนองพันธกิจโรงเรียน  ข้อที ่6  พัฒนาระบบบริการ ส่งเสริมทางด้านวิชาการ กิจกรรมเพ่ือสุขอนามัย    
     สุขภาพจิตที่ดแีก่นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชนสู่สถานศึกษาปลอดภัย 

     ข้อที่ 7  สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
     และกีฬา 
สนองเป้าหมายโรงเรียน   ข้อที ่2  ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการทำงานเป็นทีมและมี  

ภาวะผู้นำ  
ข้อที่ 10 สถานศึกษาพัฒนาระบบบริการ ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสุขอนามัยและ 

                                       สุขภาพจิตที่ดี แก่นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชน 
สนองนโยบายโรงเรียน   ข้อที ่6  พัฒนาระบบบริการ ส่งเสริมทางด้านวิชาการ กิจกรรมเพ่ือสุขอนามัย    

สุขภาพจิตที่ดี แก่นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชนสู่สถานศึกษาปลอดภัย 
ข้อที่ 7  สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ  ดนตรี นาฏศิลป์  

                               และกีฬา  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ                    โครงการต่อเนื่อง                        
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
เลขานุการโครงการ                  นายจักรณรงค์  คงสุข    
ระยะเวลาดำเนินการ          พฤษภาคม 2565 - 31 มกราคม 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์จะต้องดำเนินการ บริหาร จัดการให้เป็นไปตามพันธกิจโรงเรียนสระแก้ว
รัตนวิทย์ ข้อที่ 6  พัฒนาระบบบริการ ส่งเสริมทางด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อสุขอนามัย สุขภาพจิตที่ดี แก่นักเรียน 
บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชนสู่สถานศึกษาปลอดภัย ข้อที่ 7  สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ  
ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ข้อที ่3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ข้อที่ 3.1 นักเรียนทุกคนสามารถอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ หลากหลาย จากกิจกรรมไหว้ครู กีฬาภายใน ค่ายลูกเสือ กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง 
เรียนรู้ กิจกรรมตามเทศกาลและโอกาส ข้อที่ 4 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ข้อที่ 4.1 นักเรียน มี
น้ำหนัก ส่วนสูงและพัฒนาการทางร่างกาย ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ข้อที่ 
4.2 นักเรียน  ผ่านการทดสอบสมรรถนะทางกายตามเกณฑ์ มาตรฐานของกรมพลศึกษา ข้อที่ 4.3 นักเรียนมี
การรักษาสุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ข้อที่ 4.4 นักเรียนผ่าน
การประเมินสมรรถนะสำคัญ ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตระดับดีข้ึนไป  
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เรียน มีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกาย ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข 
        2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนผ่านการทดสอบสมรรถนะทางกายตามเกณฑ์ มาตรฐานของกรมพลศึกษา 
       2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนนักเรียน  มีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และ แสดงออกอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย 
           2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญ ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตระดับดีขึ้นไป 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จำนวน 451 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
 3.1.2 บุคลากรในโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จำนวน 32 คน เข้าร่วมกิจกรรม 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 เพ่ือให้ผู้เรียน มีน้ำหนัก ส่วนสูงและพัฒนาการทางร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข 
3.2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนผ่านการทดสอบสมรรถนะทางกายตามเกณฑ์ มาตรฐานของกรมพลศึกษา 
3.2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนนักเรียน  มีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม

ในแต่ละช่วงวัย 
3.2.4 เพื่อให้ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญ ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตระดับดี

ขึ้นไป 
              
4. วิธีดำเนินการ 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมกีฬากลุ่มเครือข่าย/อำเภอ/จังหวัด  81,000 จักรณรงค์  คงสุข 
1. ขั้นเตรียมการ   จักรณรงค์  คงสุข 

- ประชุมในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
เพ่ือเตรียมการ 

มิ.ย.2565 -  

2. ขั้นดำเนินการ   จักรณรงค์  คงสุข 
- สำรวจอุปกรณ์กีฬา ก.ค.2565 -  
- คัดเลือกฝึกซ้อม ก.ค.2565 -  
- จัดซื้ออุปกรณ์ / จัดการแข่งขัน 
 

ก.ค.2565 81,000  
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3. ขั้นสรุปผล/ประเมินผล  - จักรณรงค์  คงสุข 

- สรุปผล / รายงานผล ก.ย.2565   
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 

 - ปรับปรุงพัฒนาโครงการ / กิจกรรม 
 

ก.ย.2565 
 
- 

จักรณรงค์  คงสุข 

2. กิจกรรม 1 คน 1 กีฬาก้าวสู่ความเป็นเลิศ  7,000 จักรณรงค์  คงสุข 
1. ขั้นเตรียมการ  - จักรณรงค์  คงสุข 

- ประชุมในกลุ่มสาระฯ เพ่ือเตรียมการ ก.ย.2565   
2. ขั้นดำเนินการ   จักรณรงค์  คงสุข 

- วัสดุและอุปกรณ์การแข่งขัน/คัดเลือก ก.ย.2565 7,000  
- จัดการแข่งขัน ธ.ค.2565   

3. ขั้นติดตามประเมินผล  - จักรณรงค์  คงสุข 

- สรุปผล / รายงานผล ม.ค. 2566   
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 

 - ปรับปรุงพัฒนาโครงการ / กิจกรรม 
 

มี.ค. 2566 
- จักรณรงค์  คงสุข 

3. กิจกรรมปรับพื้นที่สนามกีฬาเปตอง  2,000 จักรณรงค์  คงสุข 
1. ขั้นเตรียมการ  - จักรณรงค์  คงสุข 

- ประชุมในกลุ่มสาระฯ เพ่ือเตรียมการ มิ.ย.2565   
2. ขั้นดำเนินการ  - จักรณรงค์  คงสุข 

- สำรวจพื้นที ่ มิ.ย.2565   
- ปรับเกลี่ยพ้ืนที่ ก่ออิฐ ถ่มทรายท้ายราง 
ทับหน้าหินเกล็ด 

มิ.ย.2565 2,000  

3. ขั้นสรุปผล/ประเมินผล  - จักรณรงค์  คงสุข 

- สรุปผล / รายงานผล ก.ย. 2565   
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 

 - ปรับปรุงพัฒนาโครงการ / กิจกรรม 
 

ก.ย. 2565 
- จักรณรงค์  คงสุข 
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5. งบประมาณที่ใช้   90,000  บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
1 1 คน 1 กีฬา ก้าวสู่ความเป็นเลิศ 7,000 - - 7,000 
2 วัสดุและอุปกรณ์กีฬากลุ่มเครือข่าย 70,000 - - 70,000 
3 วัสดุและอุปกรณ์กีฬาอำเภอ 7,000 - - 7,000 
4 วัสดุและอุปกรณ์กีฬาจังหวัด 4,000 - - 4,000 
5 ปรับพื้นที่สนามกีฬาเปตอง 2,000 - - 2,000 
 รวม 90,000 - - 90,000 

 
6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1 นักเรียนโรงเรียนสระแก้วร้อยละ 80 ได้เข้าร่วม
กิจกรรม  

บัญชีรายชื่อ สำรวจ 

2 บุคลากรในโรงเรียนสระแก้วร้อยละ 80  ได้เข้าร่วม
กิจกรรม  

บัญชีรายชื่อ สำรวจ 

3 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการ
ทางร่างกาย ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

4 ผู้เรียนร้อยละ 80 ผ่านการทดสอบสมรรถนะทางกาย
ตามเกณฑ์ มาตรฐานของกรมพลศึกษา 

ตอบแบบสอบถาม สำรวจ 
 

5 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และ
สังคม และ แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

ตอบแบบสอบถาม สำรวจ 

6 ผู้เรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญ 
ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ระดับดีขึ้นไป 

ตอบแบบสอบถาม สำรวจ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  มีน้ำหนัก ส่วนสูงและพัฒนาการทางร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
7.2  ผ่านการทดสอบสมรรถนะทางกายตามเกณฑ์ มาตรฐานของกรมพลศึกษา 
7.3  มีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และ แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

     7.4  ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญ ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ระดับดีขึ้นไป 
   
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
                                                             (ลงชื่อ)…………… ………………..……ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       (นายจักรณรงค ์คงสุข) 
                                                               ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

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

             ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

  (ลงชื่อ).............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 
   รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

 
  (ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ                        พัฒนางานอนามัยและส่งเสริมสุขภาพ 
สนองพันธกิจโรงเรียน  ข้อ 10 พัฒนาระบบบริการ ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสุขอนามัย และสุขภาพจิตที่ดี 

แก่นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชนสู่สถานศึกษาปลอดภัย 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อ 10 สถานศึกษาพัฒนาระบบบริการ ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสุขอนามัยและ 
     สุขภาพจิตที่ดี แก่นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชน                            
สนองนโยบายโรงเรียน              ข้อ 6 พัฒนาระบบบริการ ส่งเสริมทางด้านวิชาการ กิจกรรมเพ่ือสุขอนามัย 

สุขภาพจิตที่ดีแก่นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชนสู่สถานศึกษาปลอดภัย 
 ข้อ 7 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ  ดนตรี นาฏศิลป์ 

และกีฬา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน               กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน            มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ                    โครงการต่อเนื่อง           
หน่ายงานที่รับผิดชอบ          กลุ่มบริหารทั่วไป 
เลขานุการโครงการ               นางฐิติรัตน์ อนันต์ 
ระยะเวลาดำเนินการ            ตลอดปีการศึกษา 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
               ด้วยโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  จะต้องดำเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามพันธกิจโรงเรียน
สระแก้วรัตนวิทย์ ข้อ 10 พัฒนาระบบบริการ ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสุขอนามัย และสุขภาพจิตที่ดี แก่นักเรียน 
บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชนสู่สถานศึกษาปลอดภัย เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อ 10 สถานศึกษาพัฒนา
ระบบบริการ ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสุขอนามัย และสุขภาพจิตที่ดี แก่นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชน 
นโยบายโรงเรียน ข้อ 6 พัฒนาระบบบริการ ส่งเสริมทางด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อสุขอนามัย สุขภาพจิตที่ดี แก่
นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชนสู่สถานศึกษาปลอดภัย ข้อ 7 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ 
ด้านศิลปะ  ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬามาตรฐานการศึกษาที่ 1 คุณภาพผู้เรียน จึงจัดโครงการ พัฒนางาน
อนามัยและส่งเสริมสุขภาพ สนองกลยุทธ์โรงเรียนกลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง  
          2.2 ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
 2.3 ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องและอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัวและชุมชน         
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3.  เป้าหมาย  
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนจำนวน 451 คน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
3.1.2 บุคลากรจำนวน 32 คน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต 

          3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
3.2.2 ผู้เรียนร้อยละ 80 รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
3.2.3 ผู้เรียนร้อยละ 80 ไม่เพิกเฉยต่อการกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องและอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัวและ

ชุมชน  
      

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

- ประชุมคณะกรรมการวางแผนจัดกิจกรรม 
 

พฤษภาคม 2565 
- ฐิติรัตน์ อนันต์ 

2. ขั้นดำเนินการ 
- จัดซื้อยาเวชภัณฑ์สอดคล้องในสถานการณ์
โรคโควิด-19 
- ทดสอบสมรรถภาพนักเรียน 
- ชั่งน้ำหนัก ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย 
- ตรวจสุขภาพครูและบุคลากร 
- ประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
- กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 
- กิจกรรมวันเอดส์ 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ธันวาคม 2565 
ธันวาคม 2565 
มกราคม 2566 

ตลอดปีการศึกษา 
มิถุนายน 2565 
ธันวาคม 2565 

 
20,000 

 
- 
- 

1,000 
- 

1,000 
4.000 

ฐิติรัตน์ อนันต์ 

3. ขั้นติดตามผลประเมินผล มีนาคม 2566 - ฐิติรัตน์ อนันต์ 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข ตลอดปีการศึกษา - ฐิติรัตน์ อนันต์ 
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5.   งบประมาณที่ใช้     จำนวน   26,000  บาท         

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ สอดคล้องในสถานการณ์       

โรคโควิด-19 
20,000 - - 20,000 

2 ตรวจสุขภาพครูและบุคลากร 1,000 - 1,000 - 
3 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 1,000 - - 1,000 
4 กิจกรรมวันเอดส์ 4,000 2,000 - 2,000 
 รวม 26,000 2,000 1,000 23,000 
 
6.   การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 ร้อยละของนักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทาง

ร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

2 ร้อยละของนักเรียนผ่านการทดสอบสมรรถนะทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา 

ประเมินโดย 
บุคลากรทางการแพทย์ 

แบบประเมิน 

3 ร้อยละของนักเรียนมีการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
อารมณ์ สังคม และสามารถแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่
ละช่วงวัย 

ตอบแบบประเมิน แบบประเมิน 
SDQ 

4. ร้อยละของนักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญ ด้าน
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ระดับดีขึ้นไปร้อยละของ
ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 

ตอบแบบประเมิน แบบประเมิน 

 

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

8.   ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 
 

   ลงชื่อ........... .....................................ผู้เสนอโครงการ 
                       (นางฐิติรัตน์ อนันต์) 
                       ครชูำนาญการพิเศษ 
 
 

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

ลงชื่อ...... ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                         (นายปัญญาวุฒิ ธนาวุฒิ) 
                 รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 

 
 ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                         (นางสาวนิวร ผิวกระด้าง) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่งานศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
สนองพันธกิจโรงเรียน  ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
    ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้  ทักษะอาชีพ ทักษะ            
      การทำงานเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
    ข้อที ่3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
    ท้องถิ่นและภูมิใจในความเป็นไทย 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน   ข้อที่ 3 ผู้เรียนอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิใจ 
     ในความเป็นไทย      

สนองนโยบายโรงเรียน  ข้อที ่7 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ  ดนตรี นาฏศิลป์ 
     และกีฬา 

สนองกุลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    
      (2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
      (3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
      มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

    (1) จัดการเรียนรู ้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไป  
    ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ลักษณะโครงการต่อเนื่อง  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
เลขานุการโครงการ  นางวาสนา  ฉายประทีป 
ระยะเวลาดำเนินการ         พฤษภาคม 2565 -  กุมภาพันธ์  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ศิลปะเป็นเรื่องธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวนักเรียนทุกคน เห็นได้จากชิ้นงานที่นักเรียนส่งครู การจัดโครงการ
นี้ เพ่ือเป็นการกระตุ้นสมรรถภาพของนักเรียนให้แสดงออกมาได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งตรงตามมาตรฐานที่ 1 1.2 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ข้อที่ 3. ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ข้อ
ที่ 4. มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ข้อที่ 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
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2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เรียน มีวัสดุอุปกรณ์ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ เพียงพอในการจัดกิจกรรม 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียน มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์  
2.4 เพ่ือให้ผู้เรียน สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์  
 

3.เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ผู้เรียนจำนวน 451 คน เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  
3.1.2 ผู้เรียนจำนวน 100 คน สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.1.1 ผู้เรียนร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา  
3.1.2 ผู้เรียนร้อยละ 85 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 

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

- ประชุม วางแผน 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
-สอบถามราคา 

 
 พ.ค.2565 

 ครูสราญ  บุราสิทธิ์ 
ครูวาสนา  ฉายประทีป 

2. ขั้นดำเนินการ    

 - ประชาสัมพันธ์ พ.ค.65 - ก.พ.66  ครูสราญ บุราสิทธิ์ 
 - แบ่งกลุ่มประเภทของดนตรีที่มีอยู่ให้

ผู้เรียนเลือกเล่นดนตรีที่ถนัด 
พ.ค.2565  ครูสราญ บุราสิทธิ์ 

 -จัดการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง 
1.กิจกรรมวันสุนทรภู่  
2.กิจกรรมวันวิชาการโรงเรียน 
   รางวัลที่ 1 600  บาท 
   รางวัลที่ 2 400  บาท 

 ก.พ.2566 3,000 
1,500 
1,500 

ครูสราญ บุราสิทธิ์ 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
   รางวัลที่ 3 300  บาท 
   รางวัลชมเชย 1 รางวัล 200 บาท 

3. ขั้นติดตามประเมินผล 
- ประเมินผล 
- สรุปผล / รายงานผล 

 ก.พ.2566 - ครูสราญ  บุราสิทธิ์ 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
-  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือหาข้อดี
ข้อเสีย และหาแนวทางพัฒนา 

ก.พ.2566 - ครูสราญ  บุราสิทธิ์ 

2. กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนสู่งานด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 5,000  
1. ขั้นเตรียมการ 

- ประชุม วางแผน 
- ขออนุมัติโครงการ 
- สอบถามราคาวัสดุอุปกรณ์ 

 
พ.ค.2565 

 
- 

ครูวาสนา 
ฉายประทีป 

ครูสราญ  บุราสิทธิ์ 

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

มิ.ย.2565 
 ถึง 

ม.ค.2566 

 
 
 
 

5,000 
 

 
 
 

ครูวาสนา   
ฉายประทีป 

ครูสราญ  บุราสิทธิ์ 
 

3. ขั้นติดตามประเมินผล 
- ประเมินผล 
- สรุปผล/ รายงานผล 

 
ก.พ.2566 

 
- 

ครูวาสนา 
ฉายประทีป 

ครูสราญ  บุราสิทธิ์ 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
-ประชุมคณะกรรมการเพ่ือหาข้อดี
ข้อเสียและหาแนวทางพัฒนา 

 
ก.พ.2566 

 
- 

กลุ่มสาระศิลปะ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
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5. งบประมาณที่ใช้ ประมาณ  8,000 บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณ 

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

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

ผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน 

2. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้เรียนเกิดความชื่นชม ในการเข้าร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

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

                      (นางวาสนา  ฉายประทีป) 
                                                       คร ู 
 

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

 
(ลงชื่อ)………....…………………………ผู้ขออนุมัติโครงการ 

               (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 
                รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ลงชื่อ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                 (นางสาวนิวร  ผวิกระด้าง) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   นักเรียนพิเศษเรียนร่วม 
สนองพันธกิจโรงเรียน   ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้  ทักษะอาชีพ ทักษะ 
การทำงานเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ                                                   

สนองเป้าประสงค์โรงเรียน  ข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีทักษะ 
                                        การเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  ข้อที่ 2 ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการทำงานเป็นทีม และมี     
                                                   ภาวะผู้นำ 
สนองนโยบายโรงเรียน   ข้อที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและ

 ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
ข้อที่ 2 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   
รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ข้อที่ 3 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีเจตคติที่ดี 

   ต่อการประกอบอาชีพสุจริต 
ข้อที่ 4 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและคิด  
อย่างมีวิจารณญาณ  
ข้อที่ 5 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
เลขานุการโครงการ  นางวาสนา  ฉายประทีป  
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2565  -  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542   กล่าวถึง
หลักการว่าด้วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจสติปัญญา การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่ง 
บกพร่อง เช่นเดียวกัน ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความ สามารถของบุคคลนั้น ๆ เป็นสำคัญ 
และต้องพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ     คณะครูผู้รับผิดชอบเด็กกลุ่มที่มีความบกพร่องการเรียนรู้จึงได้ พัฒนา
หลักสูตรและแผนการเรียนร่วมสำหรับเด็กพิเศษเป็นรายบุคคล  
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ดังนั้น กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1  คุณภาพ
ของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 1 มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และ
การคิดคำนวณ ข้อที่ 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา ข้อที่ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ข้อที่ 4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ข้อที่ 6 มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จึงจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้กับนักเรียนพิเศษเรียนร่วมข้ึน 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เรียน มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ                                             
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียน มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
2.4 เพ่ือให้ผู้เรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          
2.5 เพ่ือให้ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 เพ่ือให้ผู้เรียน มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   

 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

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

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
3.1.3  ผู้เรียน จำนวน 20 คน มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
3.1.4  ผู้เรียน จำนวน 20 คน มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3.1.5  ผู้เรียน จำนวน 20 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
3.1.6  ผู้เรียน จำนวน  20 คน มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

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

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
3.1.3  ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
3.1.4  ผู้เรียน ร้อยละ 80  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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3.1.5  ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
3.1.6  ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ          

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

- ประชุม วางแผน  
- ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการสอน 
- เตรียมเอกสารประกอบการคัดกรอง 

 
พฤษภาคม 2565 

 
ครูวาสนา ฉายประทีป 
 

2. ขั้นดำเนินการ 
- ประชุมคณะกรรมการเพ่ือมอบมายงาน 
- คัดกรองนักเรียนตามเอกสารการคัดกรอง  

 
มิถุนายน 2565 - 
กุมภาพันธ์ 2566 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
ครูผู้สอน 

 - ติดต่อประสานงานและนำนักเรียนไปตรวจวัด IQ 
- จัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  ( IEP,IIP )  
- จัดสอนเสริมตามรายวิชาตาม แผนการสอนเฉพาะ
บุคคล(IIP) 

 ครูวาสนา ฉายประทีป 
ครูผู้สอน 

3. ขั้นประเมินติดตาม 
- วัดผล/ประเมินผล 
- สรุปผล/รายงานผล 

 
มีนาคม 2566 

 

 
ครูผู้สอน 
ครูวาสนา ฉายประทีป 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- ติดตามให้การช่วยเหลือผู้เรียนที่เรียนอ่อน 

 
มีนาคม  2566 

กลุ่มสาระฯ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 
5. งบประมาณที่ใช้  จำนวน    2,000   บาท   

ที ่ รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
1. ค่าตรวจวัด IQ นักเรียน  0 - 0 - 
2. ค่ารถไปตรวจวัด IQ 4 เที่ยวๆละ 500 1,500 - 1,500 - 
3. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 500 - 500 - 
 รวม 2,000 - 2,000 - 
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6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสม

ตามระดับชั้น 
ตรวจชิ้นงาน ชิ้นงาน 

 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เหมาะสมตามระดับชั้น  

สังเกต 
 

แบบสังเกต 
 

3. ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดคำนวณเหมาะสม
ตามระดับชั้น  

ทดสอบ แบบทดสอบ 

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและนำไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

5. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร้อมที่จะศึกษา
ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสม
กับช่วงวัย 

สังเกต 
ตรวจชิ้นงาน 

ทดสอบ 

แบบบันทึกการ
สังเกต 
ชิ้นงาน 

แบบทดสอบ 
 
 

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

และแก้ปัญหา 
7.3 เพื่อให้ผู้เรียน มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
7.4 เพื่อให้ผู้เรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          
7.5 เพื่อให้ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
7.6 เพ่ือให้ผู้เรียน มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
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8. ผู้เสนอโครงการ 
 
ลงชื่อ.......... .....................................................ผู้เสนอโครงการ 

                      (นางวาสนา  ฉายประทีป) 
                                                       คร ู 
 

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

 
(ลงชื่อ)………....…………………………ผู้ขออนุมัติโครงการ 

               (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 
                รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 

 
ลงชื่อ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                 (นางสาวนิวร  ผวิกระด้าง) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ    เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สนองพันธกิจโรงเรียน ข้อที ่4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึง   ประสงค์ 

บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 4 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองนโยบายโรงเรียน    ข้อ 5  สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

 สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 
     1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มกิจการนักเรียน 
เลขานุการโครงการ     นายสอหมาด  หมันเร๊ะ 
ระยะเวลาดำเนินการ    พฤษภาคม  2565 
 
1. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์มีหน้าที่จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นตาม
หลักสูตร สนองพันธกิจโรงเรียน  ข้อที่ 4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่  4 ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สนอง
นโยบายโรงเรียน  ข้อที่  5  สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน จึงจัดให้มีโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคข์ึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์   
 2.1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  

2.2. เพื่อให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที   มีเมตตากรุณา  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละเพ่ือส่วนรวม   
2.3  นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สถานศึกษากำหนด ในระดับดีขึ้นไป 

 2.4  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และเป็นผู้ที่มีค่านิยม จิตสำนึกที่ดีบนพื้นฐาน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามที่สถานศึกษากำหนด   
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์   
   3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  
ร้อยละ  100  เข้าร่วมโครงการ  
 
4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 

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

 
 

5,000 

 
 
 

นายสอหมาด หมันเร๊ะ 

     - ประชุมคร ู   มี.ค.65 
2. ขั้นดำเนินการ  
     - จัดโครงการ พ.ค.65 

3. ขั้นสรุปผล  ประเมินผล  
     - ประเมินผล พ.ค.65 
     - สรุปผล มิ.ย.66 

 
5. งบประมาณ     จำนวน  5,000  บาท   

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 ค่าตอบแทนวิทยากร   5,000 5,000 - - 
2 ค่าอาหาร - - - - 
3 ค่าอุปกรณ์ค่าย - - - - 

รวมเงิน 5,000  
 
6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต  มีคุณธรรม

จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ตรวจสอบรายชื่อ

นักเรียนร่วมโครงการ 
บันทึกลงเวลาร่วม
โครงการ 

2 นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที   มีเมตตากรุณา  
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละเพ่ือส่วนรวม   
  

แบบสอบถาม แบบสอบถาม 
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ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
3 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ท่ีสถานศึกษากำหนด ในระดับดีขึ้นไป 
แบบประเมิน แบบประเมิน 

4 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และเป็นผู้ที่มีค่านิยม จิตสำนึกท่ีดี บน
พ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามที่
สถานศึกษากำหนด 

ตรวจสอบรายชื่อ
นักเรียนร่วมโครงการ 

ตรวจสอบรายชื่อ
นักเรียนร่วมโครงการ 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1. นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

7.2. นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที   มีเมตตากรุณา  เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละเพ่ือส่วนรวม   
7.3 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สถานศึกษากำหนด ในระดับดีขึ้นไป 
7.4 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และเป็นผู้ที่มีค่านิยม จิตสำนึกที่ดีบนพื้นฐาน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามที่สถานศึกษากำหนด   
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

     (ลงชื่อ)............... ...................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นายสอหมาด  หมันเร๊ะ) 
             ครชูำนาญการพิเศษ 
 
 
     (ลงชื่อ)..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                       (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 
               ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
     (ลงชื่อ)...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวฒุิ) 
              รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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(ลงชื่อ)....................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                   (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ    ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพื้นฐานความเป็นไทย 
สนองพันธกิจโรงเรียน   ข้อที ่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู ้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

สถานศึกษาและมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
  ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการ

ทำงานเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
  ข้อที่ 3 ส่งเสริมให้ผู ้เรียนอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิน่และภูมิใจในความเป็นไทย 
  ข้อที่ 4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน   ข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีทักษะการ
    เรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  

ข้อที่ 2 ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการทำงานเป็นทีม และมีภาวะ
 ผู้นำ  

ข้อที่ 3 ผู้เรียนอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิใจใน
ความเป็นไทย  
ข้อที่ 4 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองนโยบายโรงเรียน   ข้อที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและทักษะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
ข้อที่ 2 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการ
เรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ข้อที่ 3 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีเจตคติที่ดี
ต่อการประกอบอาชีพสุจริต 
ข้อที่ 4 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และคิดอย่าง 
มีวิจารณญาณ  

     ข้อที่ 5  สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์   
  ข้อที่ 7  สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ  ดนตรี นาฏศิลป์และ

กีฬา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
  กลยุทธ์ที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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 ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เลขานุการโครงการ     นางสาวพรนวีย์   หวานจิตต์ 
ระยะเวลาดำเนินการ    พฤษภาคม 2565  -  มีนาคม  2566 

 
 
1. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดให้ครูจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียน
เป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ทั้ง 3 ด้าน คือด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้าน
เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม 
มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้าง จิตสำนึกของการทำประโยชน์เพ่ือสังคมสามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข 

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จึงได้
ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพื้นฐานความเป็นไทย ประกอบด้วย 5 กิจกรรม 
ดังนี้  กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ทักษะการทำงานเป็นทีมและ
ภาวะผู้นำในโรงเรียน  กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและจิตอาสาพัฒนาชุมชน  กิจกรรมสืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรม  และกิจกรรมส่งเสริมความรัก ความสามัคคีภายในโรงเรียน เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์  
พันธกิจ   เป้าประสงค์  และสอดคล้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนในปัจจุบัน 
 
2. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  และจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักเรียนบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามที่สถานศึกษากำหนด 

2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมที่
หลากหลาย 

2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกา ตามวิถีประชาธิปไตย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน 
บนความแตกต่างและหลากหลายตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1. นักเรียน ครู และบุคลากร ร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
3.1.2. นักเรียน ครู และบุคลากร ร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
3.1.3.. นักเรียนครู และบุคลากร  ร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและ 

จิตอาสาพัฒนาชุมชน 
3.1.4. นักเรียนครู และบุคลากร  ร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 
3.1.5. นักเรียนครู และบุคลากร  ร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรัก ความสามัคคีภายใน

โรงเรียน 
   3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1. นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  และ
จิตสำนึกท่ีดีบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

3.2.2. นักเรียนได้ฝึกทักษะการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมที่หลากหลาย 
3.2.3. นักเรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกา ตามวิถีประชาธิปไตย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ

แตกต่างและหลากหลายตามที่สถานศึกษากำหนด 
4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4.1 ขั้นเตรียมการ   
 - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน              

ขออนุมัติโครงการ และกำหนดหน้าที่
รับผิดชอบ 

มี.ค. 65 
 

- 
 

นางสาวพรนวีย์   
หวานจิตต์ 

4.2 ขั้นดำเนินกิจกรรมในโครงการ                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
Plan วางแผน  
1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน   
2. เขียนโครงการ     
3. เสนอเพ่ือรับการอนุมัติ    
Do ปฏิบัติ  
4. ดำเนินการตามแผนที่วางไว้  
Check ประเมินผล  

 
 
 
 

มี.ค. 65 
มี.ค. 65 
มี.ค. 65 

 
พ.ค.65-มี.ค.66 

 

 นางสาวพรนวีย์   
หวานจิตต์ 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง   
6. ประเมินผล      
7. สรุปผลการนิเทศแบบมีส่วนร่วม  
Act ปรับปรุง แก้ไข  
8. สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข 

พ.ค.65-มี.ค.66 
 

มี.ค. 66 
มี.ค. 66 

 
มี.ค. 66 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
Plan วางแผน  
1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน   
2. เขียนโครงการ     
3. เสนอเพ่ือรับการอนุมัติ    
Do ปฏิบัติ  
4. ดำเนินการตามแผนที่วางไว้  
Check ประเมินผล  
5. นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง   
6. ประเมินผล      
7. สรุปผลการนิเทศแบบมีส่วนร่วม   
Act ปรับปรุง แก้ไข  
8. สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข 

 
 
 
 

มี.ค. 65 
มี.ค. 65 
มี.ค. 65 

 
พ.ค.65-มี.ค.66 

 
พ.ค.65-มี.ค.66 

 
มี.ค. 66 
มี.ค. 66 

 
มี.ค. 66 

 นางสาวพรนวีย์   
หวานจิตต์ 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนาและจิตอาสาพัฒนา
ชุมชน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
Plan วางแผน  
1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน   
2. เขียนโครงการ     
3. เสนอเพ่ือรับการอนุมัติ   
  

 
 
 
 
 

มี.ค.65 
มี.ค.65 
มี.ค.65 

 

 นางสาวพรนวีย์   
หวานจิตต์ 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do ปฏิบัติ  
4. ดำเนินการตามแผนที่วางไว้  
Check ประเมินผล  
5. นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง   
6. ประเมินผล      
7. สรุปผลการนิเทศแบบมีส่วนร่วม  
Act ปรับปรุง แก้ไข  
8. สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข 

พ.ค.65-มี.ค.66 
 

พ.ค.65-มี.ค.66 
 

มี.ค. 66 
มี.ค. 66 

 
มี.ค. 66 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรม 
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
Plan วางแผน  
1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน   
2. เขียนโครงการ     
3. เสนอเพ่ือรับการอนุมัติ    
Do ปฏิบัติ  
4. ดำเนินการตามแผนที่วางไว้  
Check ประเมินผล  
5. นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง   
6. ประเมินผล      
7. สรุปผลการนิเทศแบบมีส่วนร่วม  
Act ปรับปรุง แก้ไข  
8. สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข 

 
 
 
 

มี.ค. 65 
มี.ค. 65 
มี.ค. 65 

 
พ.ค.65-มี.ค.66 

 
พ.ค.65-มี.ค.66 

 
มี.ค. 66 
มี.ค. 66 

 
มี.ค. 66 

 นางสาวพรนวีย์   
หวานจิตต์ 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมส่งเสริมความ
รัก ความสามัคคีภายในโรงเรียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
Plan วางแผน  
1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน   
2. เขียนโครงการ     

 
 
 
 

มี.ค. 65 
มี.ค. 65 

 นางสาวพรนวีย์    
หวานจิตต์ 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3. เสนอเพ่ือรับการอนุมัติ    
Do ปฏิบัติ  
4. ดำเนินการตามแผนที่วางไว้  
Check ประเมินผล  
5. นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง   
6. ประเมินผล      
7. สรุปผลการนิเทศแบบมีส่วนร่วม  
Act ปรับปรุง แก้ไข  
8. สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข 

มี.ค. 65 
 

พ.ค.65-มี.ค.66 
 

พ.ค.65-มี.ค.66 
 

มี.ค.66 
มี.ค.66 

 
มี.ค.66 

4.3 ขั้นประเมินผล  สรุปและรายงาน    
 
 

 

- นำสรุปผลการปฏิบัติแต่ละกิจกรรม
มาวิเคราะห์และสรุปผลเป็นภาพรวม
ของโครงการ 

 
มี.ค.66 

 

 นางสาวพรนวีย์    
หวานจิตต์ 

4.4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข  
 - สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข

ร่วมกัน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผน ปรับปรุงให้เกิดผลดีต่อ
โครงการในปีต่อไป 

มี.ค.66 
 

 นางสาวพรนวีย์    
หวานจิตต์ 

 
 

5. งบประมาณ     จำนวน  91,000 บาท   

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 9,200 - 1,000 8,200 
2. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 43,800 2,000 36,000 5,800 
3. กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

และจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
7,000 - 2,000 5,000 

4. กิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 12,000 - 2,500 9,500 
5. กิจกรรมส่งเสริมความรักความสามัคคี

ภายในโรงเรียน 
19,000 - 6,000 13,000 

รวมทั้งสิ้น 91,000 2,000 47,500 41,500 
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6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. ร้อยละของนักเรียน ครู และบุคลากร เข้าร่วม
กิจกรรมในโครงการ 

ตรวจนับ แบบตรวจนับ 
รายงานผลกิจกรรม 

2. ร้อยละของนักเรียนพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้แก่นักเรียน 

นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม 

การสังเกตพฤติกรรม 
ระหว่างการทำกิจกรรม 

3. ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมกระบวนการ
การเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตรงจาก
กิจกรรมที่หลากหลาย 

นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม 

การสังเกตพฤติกรรม 
ระหว่างการทำกิจกรรม 

4. ร้อยละของนักเรียน ครู และบุคลากร ได้รับการ
ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม 

การสังเกตพฤติกรรม 
ระหว่างการทำกิจกรรม 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียน ได้รับพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  และจิตสำนึกที่ดีให้แก่
นักเรียนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

7.2 นักเรียนได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมที่หลากหลาย 
  7.3 นักเรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกา ตามวิถีประชาธิปไตย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลายตามที่สถานศึกษากำหนด 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวพรนวีย์   หวานจิตต์) 
               ครชูำนาญการ 
 
(ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายอนันต์  รัตนวงศ)์ 

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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(ลงชื่อ)....................................ผู้ขออนุมัตโิครงการ 
       (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวฒุิ) 
 รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
(ลงชื่อ)....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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รายละเอียดกิจกรรม 
 

ชื่อโครงการ   กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
สนองพันธกิจโรงเรียน  ข้อที ่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู ้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

สถานศึกษา และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
  ข้อที่ 4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน  ข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีทักษะการ
    เรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
   ข้อที่ 4 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองนโยบายโรงเรียน  ข้อที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและทักษะ

ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 ข้อที ่5  สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เลขานุการโครงการ  นางสาวพรนวีย์   หวานจิตต์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2565  -  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยมีการปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาตั้งแต่อดีต 
จนถึงปัจจุบัน  และเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยทุกคนที่ร่วมกันธำรงรักษาให้คงอยู่ต่อไป จึงเป็นหน้าที่สำคัญ
ของโรงเรียนที่จะต้องกระตุ้นเตือนให้เยาวชนมีความรักและเทิดทูนสถาบันของกษัตริย์ โรงเรียนจึงได้จัด
กิจกรรม วันสำคัญของชาติที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ เพื่อปลูกฝังอุปนิสัย ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
และให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี โดยผ่านกิจกรรมวันสำคัญ ได้แก่ วันเฉลิมพระชนมพรรษาวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ วันคล้ายวันสวรรคต
ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันปิยมหาราช และกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี นอกจากนี้โรงเรียน ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
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ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ  ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทั้งในด้านการแสดง และมีส่วนร่วมกัน
ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล  ตามความเหมาะสมตลอดปีการศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1  เพ่ือให้นักเรียนตระหนักเห็นความสำคัญและร่วมแสดงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรัก ความสามัคคีโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ 
ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล  

2.3  เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี และผู้มีพระคุณ 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียน ครู และบุคลากร ร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
 3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนตระหนักเห็นความสำคัญ  และร่วมแสดงความจงรักภักดี  น้อมสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

3.2.2 นักเรียนเกิดความรัก ความสามัคคีโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจทำ 
กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   

3.2.3 นักเรียนได้แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี และผู้มีพระคุณ 
  

 

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

- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน               
- ขออนุมัติโครงการและกำหนดหน้าที่
รับผิดชอบ 

 
 

มี.ค. 2565 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวพรนวีย์   
หวานจิตต์ 

2. ขั้นดำเนินกิจกรรมในโครงการ 
1. จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมตามโครงการ 
2. ประชุมวางแผนการทำโครงการ 
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สําหรับดําเนินกิจกรรม 
4. จัดทําหนังสือคําสั่งราชการ เพื่อมอบหมาย
หน้าที่ในการจัดกิจกรรม 

 
พ.ค.65 – มี.ค.66 
พ.ค.65 – มี.ค.66 
พ.ค.65 – มี.ค.66 
พ.ค.65 – มี.ค.66 
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ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
5. ดำเนินงาน  
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาวันเฉลิมพระชนม 
พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ 
บดินทรเทพยวรางกูร 
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง 
- วันแม่แห่งชาติ 
- วันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอ ดุลยเดช 
- วันปิยมหาราช 

2 มิ.ย.65 
 
 

27 ก.ค.65 
 
 

11 ส.ค.65 
 
 

11 ส.ค.65 
10-12 ต.ค.65 

 
23 ต.ค. 65 

 
1,400 

 
1,400 

 
 

1,400 
 
 

2,000 
2,000 

 
1,000 

3. ขั้นประเมินผล  สรุปและรายงาน  
- สรุปผลแต่ละงาน 
- นำสรุปผลการปฏิบัติแต่ละงานมาวิเคราะห์
และสรุปผลเป็นภาพรวมของกิจกรรม 

 
พ.ค.65 – มี.ค.66 

มี.ค. 66 

 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุงรให้เกิดผล
ดีต่อโครงการในปีต่อไป 

 
มี.ค. 66 

 

 
5. งบประมาณที่ใช้ จำนวน 9,200 บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า

สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
1,400 - - 1,400 

2. วันเฉลิมพระชนมพรรษาวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร 
 

1,400 - - 1,400 
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ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
3. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 

1,400 - - 1,400 

4. วันแม่แห่งชาติ 2,000 - 1,000 1,000 
5. วันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอ ดุลยเดช 
2,000 - - 2,000 

6. วันปิยมหาราช 1,000 - - 1,000 
รวมทั้งสิ้น 9,200 - 1,000 8,200 

 
6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ร้อยละของนักเรียน  ครู และบุคลากร  เข้าร่วมอย่าง

น้อย 5 วันสำคัญในกิจกรรม 
ตรวจนับ แบบสำรวจ 

รายงานผล
กิจกรรม 

2. ร้อยละของนักเรียนตระหนักเห็นความสำคัญ  และ
ร่วมแสดงความจงรักภักดี  น้อมสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม 

การสังเกต
พฤติกรรม ระหว่าง

การทำกิจกรรม 
3. ร้อยละของนักเรียน ครู และบุคลากร  ได้ทำกิจกรรม

สาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  
นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม 

การสังเกต
พฤติกรรม ระหว่าง

การทำกิจกรรม 
4. ร้อยละของนักเรียนไดร้่วมกิจกรรมแสดงออกถึง

ความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี และผู้มี
พระคุณ 

นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม 

การสังเกต
พฤติกรรม ระหว่าง

การทำกิจกรรม 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1  นักเรียนตระหนักเห็นความสำคัญและร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

7.2  นักเรียน ครู และบุคลากร  ได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  
7.3 นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมแสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี และผู้มีพระคุณ  
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8. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวพรนวีย์   หวานจิตต์) 
               ครชูำนาญการ 
 
(ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายอนันต์  รัตนวงศ)์ 

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้ขออนุมัตโิครงการ 
       (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวฒุิ) 
 รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
(ลงชื่อ)....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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รายละเอียดกิจกรรม 
 

ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
สนองพันธกิจโรงเรียน  ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  

ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการทำงาน
เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 

สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีทักษะการ
    เรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  

ข้อที ่2 ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการทำงานเป็นทีมและมีภาวะ
 ผู้นำ  

สนองนโยบายโรงเรียน ข้อที ่1 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและทักษะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
ข้อที่ 3 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีเจตคติที่ดี
ต่อการประกอบอาชีพสุจริต 
ข้อที ่4 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และคิดอย่าง 
มีวิจารณญาณ  

     ข้อที ่5  สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1   คุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ เตรียมความพร้อมเยาวชนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม การสร้างลักษณะนิสัย

ให้นักเรียนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน 
และสังคมได้อย่างเหมาะสม การนำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพ่ือเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้
ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลัก ประชาธิปไตยให้สามารถดำรงตนให้อยู่
ในสังคมได้อย่างเป็นสุข โดยผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรม ได้แก่ การเลือกตั้งประธานนักเรียน กิจกรรมส่งเสริม
งานคณะกรรมการนักเรียน การรณรงค์การเลือกตั้งให้กับหน่วยงานต่างๆ และสัมมนาคณะกรรมการนักเรียน 
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นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมความเป็นประชาธิปไตย ให้กับนักเรียน เพ่ือเติบโตเป็นพลเมืองดี
ของสังคมและประเทศชาติ เป็นต้นกล้าประชาธิปไตยที่ มั่นคง เข้มแข็งของสังคมไทย ภายใต้กิจกรรม
คณะกรรมการนักเรียน เปรียบเสมือนเวทีสำหรับฝึกให้นักเรียนเป็นนักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง คือ รู้ จักการ
เป็นผู้ให้ผู้รับ ผู้นำและผู้ตามที่ดีมีความรับผิดชอบในหน้าที่ ช่วยแบ่งเบาภาระของครูได้เป็นอย่างมาก อีกทั้ง
ส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรปัจจุบันที่ มุ่งเน้นความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ จาก
ความสำคัญดังกล่าวโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโครงการส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพ้ืนฐานความเป็นไทยขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเก่ียวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและหน้าที่ตาม
ระบอบประชาธิปไตย   

2.2  เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 
2.3  เพ่ือเตรียมความพร้อม  และสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียน 
2.4  เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีภาวะผู้นำและเห็นคุณค่าในการทำงานอย่างเป็นระบบ

เพ่ือส่วนรวม 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

นักเรียน ครู และบุคลากร ร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.1  นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและหน้าที่
ตามระบอบประชาธิปไตย   

3.2 นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง  
3.3 นักเรียนมีความพร้อม  และสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียน 
3.4 นักเรียนมีภาวะผู้นำและเห็นคุณค่าในการทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อส่วนรวม 
 

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

ขออนุมัติโครงการ และกำหนดหน้าที่
รับผิดชอบ 

มี.ค. 65 
 

- 
 

นางสาวพรนวีย์   
หวานจิตต์ 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2 ขั้นดำเนินกิจกรรมในโครงการ                                                            
 1. จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรม

ตามโครงการ 
2.  ประชุมวางแผนการทำโครงการ 
4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สําหรับดําเนิน
กิจกรรม 
5. จัดทําหนังสือคําสั่งราชการ                
เพ่ือมอบหมายหน้าที่ในการจัด
กิจกรรม 
6. ดำเนินงาน  
- เลือกตั้งประธานนักเรียน 
-  กิจกรรมส่งเสริมงาน
คณะกรรมการนักเรียน 
-  รณรงค์การเลือกตั้ง  
-  สัมมนาคณะกรรมการนักเรียน 

พ.ค.65 – มี.ค.66 
 

พ.ค.65 – มี.ค.66 
พ.ค.65 – มี.ค.66 

 
พ.ค.65 – มี.ค.66 

 
 

มิ.ย.65 
มิ.ย.65-ก.พ.66 

 
ธ.ค. 65 

มี.ค 66 - เม.ย.66 

- 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 

800 
4,000 

 
1,000 
38,000 

นางสาวพรนวีย์   
หวานจิตต์ 

3 
 
 

 

ขั้นประเมินผล  สรุปและรายงาน             
- สรุปผลแต่ละงาน 
- นำสรุปผลการปฏิบัติแต่ละงานมา
วิเคราะห์และสรุปผลเป็นภาพรวม
ของกิจกรรม 

 
 

พ.ค.65 – มี.ค.66 
มี.ค. 66 

 
 
- 
- 

 

นางสาวพรนวีย์   
หวานจิตต์ 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข  
- สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข
ร่วมกัน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผน ปรับปรุงรให้เกิดผลดีต่อ
โครงการในปีต่อไป 

 
มี.ค. 66 

 

 
- 

นางสาวพรนวีย์   
หวานจิตต์ 
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5. งบประมาณที่ใช้   43,800   บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. เลือกตั้งประธานนักเรียน 800 - - 800 
2. กิจกรรมส่งเสริมงานคณะกรรมการนักเรียน 4,000 - 2,000 2,000 
3. รณรงค์การเลือกตั้ง 1,000 - - 1,000 
4. สัมมนาคณะกรรมการนักเรียน 38,000 2,000 34,000 2,000 

รวมทั้งสิ้น 43,800 2,000 36,000 5,800 
 
6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ร้อยละของนักเรียน  ครู และบุคลากร   

เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  
ตรวจนับ แบบประเมิน 

รายงานผลกิจกรรมเลือกตั้ง
ประธานนักเรียน 

2. ร้อยละของนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเอง
เกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาค
และหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย 

- นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม 

การสังเกตพฤติกรรม ระหว่าง
การทำกิจกรรม 

3. ร้อยละของนักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 

- นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม 

การสังเกตพฤติกรรม ระหว่าง
การทำกิจกรรม 

4. ร้อยละของนักเรียนมีความพร้อมและสร้าง
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการนักเรียน 

- คณะกรรมการ
นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

การสังเกตพฤติกรรม 
แบบสอบถามกิจกรรมสัมมนา
คณะกรรมการนักเรียน 

5. ร้อยละของนักเรียนภาวะผู้นำและเห็นคุณค่า
ในการทำงานอย่างเป็นระบบเพ่ือส่วนรวม 

- คณะกรรมการ
นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

การสังเกตพฤติกรรม 
แบบสอบถามกิจกรรมสัมมนา
คณะกรรมการนักเรียน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

7.2 นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง  
7.3  นักเรียนมีความพร้อม  และสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียน 
7.4 นักเรียนมีภาวะผู้นำและเห็นคุณค่าในการทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อส่วนรวม 
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8. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวพรนวีย์   หวานจิตต์) 
               ครชูำนาญการ 
 
(ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายอนันต์  รัตนวงศ)์ 

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้ขออนุมัตโิครงการ 
       (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวฒุิ) 
 รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
(ลงชื่อ)....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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รายละเอียดกิจกรรม 
 

ชื่อกิจกรรม  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
สนองพันธกิจโรงเรียน  ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  

ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการทำงาน
เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
ข้อที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และภูมิใจในความเป็นไทย 
ข้อที่ 4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีทักษะการ
    เรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  

ข้อที ่2 ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการทำงานเป็นทีมและมีภาวะ
 ผู้นำ  

ข้อที ่3 ผู้เรียนอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิใจใน
ความเป็นไทย  
ข้อที ่4 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

    สนองนโยบายโรงเรียน ข้อที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
ข้อที่ 2 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รัก
การเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ข้อที่ 3 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีเจตคติที่ดี
ต่อการประกอบอาชีพสุจริต 
ข้อที่ 4 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  

     ข้อที ่5  สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์   
ข้อที ่7  สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และ

 กีฬา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1   คุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 



ส่วนที่ 4 หน้าที่ 88  
 

 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพรนวีย์   หวานจิตต์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2565  -  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่กําหนดขึ้นมาภายหลังจากท่ีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้
ทรงดับขันธ์ปรินิพพาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมรําลึกถึงคุณของพระพุทธ พระธรรมและ
พระสงฆ์ สําหรับวันสําคัญทางพุทธศาสนาที่ประเทศไทยและพุทธศาสนิกชนได้ยึ ดถือและปฏิบัติศาสนพิธี 
สืบต่อกันมาในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชน จึงควรทราบถึงความเป็นมา ของวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาแต่
ละวัน อีกทั้งควรทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามธรรม  เนียมประเพณีของชาวไทยที่นับถือ
พระพุทธศาสนาตลอดจนนําเอาวิธ ีปฏิบัต ิและคําสอนทางศาสนาที ่ส ําคัญๆ ในวันเหล่านั ้น มาใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุข โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ได้ตระหนักในความสําคัญทางพระพุทธศาสนาโดย
ตลอดด้วยเชื่อมั่นว่าหลักธรรมคำสอนทางศาสนาจะช่วยปลูกฝังรากฐานอันดีงามของจิตใจครู และนักเรียนจึงได้
กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ สัปดาห์วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ที่
เน้นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี รักษา สืบทอดพระพุทธศาสนาและได้ร่วม
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ให้กับทางวัดเก็บขยะและกวาดลานวัด  มีจิตสาธารณะร่วมสร้าง  ประโยชน์ให้
ส่วนรวม ช่วยเสริมคุณค่าให้เยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1  เพ่ือให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา และตระหนักถึงวันสำคัญในพระพุทธศาสนา   
2.2  เพื ่อส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน ได้ร ่วมทําบุญในวันสำคัญทาง

พระพุทธศาสนา 
2.3  เพื่อให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมเพื่อบําเพ็ญประโยชน์ให้กับทางวัด และมีส่วนร่วมได้ทํากิจกรรม

ร่วมกับชุมชน 
2.4  เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตสาธารณะให้กับนักเรียน เพ่ือส่วนรวม 

 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

นักเรียน ครู และบุคลากร ร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและ 
จิตอาสาพัฒนาชุมชน 
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3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา และตระหนักถึงวันสำคัญในพระพุทธศาสนา   
3.2.2 นักเรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน ได้ร่วมทําบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
3.2.3 นักเรียนได้ทํากิจกรรมเพ่ือบําเพ็ญประโยชน์ให้กับทางวัด และมีส่วนร่วมได้ทํากิจกรรม

ร่วมกับชุมชน 
3.2.4 นักเรียนได้รับการปลูกฝังจิตสาธารณะให้กับนักเรียน เพ่ือส่วนรวม 

 

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

- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน              
ขออนุมัติโครงการ และกำหนดหน้าที่
รับผิดชอบ 

มี.ค. 65 
 

- 
 

นางสาวพรนวีย์   
หวานจิตต์ 

2 ขั้นดำเนินกิจกรรมในโครงการ                                                            
1. จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรม
ตามโครงการ 
2.  ประชุมวางแผนการทำโครงการ 
4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สําหรับดําเนิน
กิจกรรม 
5. จัดทําหนังสือคําสั่งราชการ เพื่อ
มอบหมายหน้าที่ในการจัดกิจกรรม 
6. ดำเนินงาน  
-  สัปดาห์วันวิสาขบูชา 
-  วันอาสาฬหบูชา 
-  หล่อเทียน-แห่เทียนเข้าพรรษา 
-  จิตอาสาเพ่ือชุมชน 

พ.ค.65 – มี.ค.66 
 

พ.ค.65 – มี.ค.66 
พ.ค.65 – มี.ค.66 

 
พ.ค.65 – มี.ค.66 

 
 

15-20 พ.ค.65 
12  ก.ค.65 
4-15 ก.ค.65 

พ.ค.65 – มี.ค.66 

- 
 
- 
- 
 
- 
 
 
- 

1,000 
4,000 
2,000 

นางสาวพรนวีย์   
หวานจิตต์ 

3 
 
 

 

ขั้นประเมินผล  สรุปและรายงาน             
- สรุปผลแต่ละงาน 
- นำสรุปผลการปฏิบัติแต่ละงานมา
วิเคราะห์และสรุปผลเป็นภาพรวม
ของกิจกรรม 
 

 
 

พ.ค.65 – มี.ค.66 
มี.ค. 66 

 

 
 
- 
- 

 

นางสาวพรนวีย์   
หวานจิตต์ 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข  

- สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข
ร่วมกัน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผน ปรับปรุงรให้เกิดผลดีต่อ
โครงการในปีต่อไป 

 
มี.ค. 66 

 

 
- 

นางสาวพรนวีย์   
หวานจิตต์ 

 
5. งบประมาณที่ใช้   7,000   บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. สัปดาห์วันวิสาขบูชา 0 - - - 
2. วันอาสาฬหบูชา 1,000 - - 1,000 
3. หล่อเทียน-แห่เทียนเข้าพรรษา 4,000 - 1,000 3,000 
4. จิตอาสาเพ่ือชุมชน 2,000 - 1,000 1,000 

รวมทั้งสิ้น 7,000 - 2,000 5,000 
 
6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ร้อยละของนักเรียน  ครู และบุคลากร   

เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
และจิตอาสาพัฒนาชุมชน 

ตรวจนับ แบบสำรวจ 
รายงานผลกิจกรรม 

2. ร้อยละของนักเรียนได้เรียนรู้ถึงประวัติความ
เป็นมา และตระหนักถึงวันสำคัญใน
พระพุทธศาสนา   

การมีส่วนร่วมในการที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

การสังเกตพฤติกรรม 
ระหว่างการทำกิจกรรม 

3. ร้อยละของนักเรียนได้ร่วมทําบุญในวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 

การมีส่วนร่วมในการที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

แบบสำรวจ 
รายงานผลกิจกรรม 

4. ร้อยละของนักเรียนได้รับการปลูกฝังจิต
สาธารณะให้กับนักเรียนเพ่ือส่วนรวม 

การมีส่วนร่วมในการที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

การสังเกตพฤติกรรม 
ระหว่างการทำกิจกรรม 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา และตระหนักถึงวันสำคัญใน 
7.2 นักเรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน ได้ร่วมทําบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  
7.3  นักเรียนได้ทํากิจกรรมเพ่ือบําเพ็ญประโยชน์ให้กับทางวัด และมีส่วนร่วมได้ทํากิจกรรมร่วมกับ

ชุมชน 
7.4  นักเรียนได้รับการปลูกฝังจิตสาธารณะให้กับนักเรียนเพ่ือส่วนรวม  

 
8. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

 
(ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวพรนวีย์   หวานจิตต์) 
               ครชูำนาญการ 
 
(ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายอนันต์  รัตนวงศ)์ 

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้ขออนุมัตโิครงการ 
       (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวฒุิ) 
 รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
(ลงชื่อ)....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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รายละเอียดกิจกรรม 

 
ชื่อกิจกรรม  สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 
สนองพันธกิจโรงเรียน  ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  

ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการทำงาน
เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
ข้อที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และภูมิใจในความเป็นไทย 
ข้อที่ 4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีทักษะการ
    เรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  

ข้อที่ 2 ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการทำงานเป็นทีม และมี
ภาวะผู้นำ  
ข้อที ่3 ผู้เรียนอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิใจใน
ความเป็นไทย  
ข้อที ่4 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

สนองนโยบายโรงเรียน ข้อที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
ข้อที่ 2 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รัก
การเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ข้อที่ 3 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีเจตคติที่ดี
ต่อการประกอบอาชีพสุจริต 
ข้อที ่4 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและคิดอย่าง 
มีวิจารณญาณ  

     ข้อที ่5  สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์   
ข้อที่ 7  สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ  ดนตรี นาฏศิลป์ 
และกีฬา 
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สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1   คุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพรนวีย์   หวานจิตต์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2565  -  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อพัฒนาผู้เรียน
จะต้องอาศัยองค์ประกอบหลายส่วน เพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายรวมทั้งคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์ และในสังคมโลกาวิวัฒน์ยุคปัจจุบัน มนุษย์มีการติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกและรวดเร็ว มีการถ่ายทอด 
ความคิด ความเชื่อ ประเพณีและค่านิยมที่ไร้ขีดจำกัดทำให้เยาวชนได้รับวัฒนธรรมที่แปลกใหม่ หลั่งไหลเข้ามา 
เพ่ือเป็นการรักษา ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์จึงได้
จัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นและการเสริมสร้าง เอกลักษณ์ไทยโดยการจัดกิจกรรม  
วันไหว้ครู   วันลอยกระทง  สืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และวันขึ้นปีใหม่ และทำบุญให้ทานไฟ  เพื่อให้
นักเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะและกระบวนการการเรียนรู้ได้ดี รวมทั้งเห็น
ความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่เป็นฐานรากของชาติ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ
และรักษาสืบสานให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือให้นักเรียนแสดงออกถึงความกตัญญู  กตเวทีของลูกศิษย์ที่มีต่อครู 
2.2  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงความดีงามของเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
2.3  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ถึงวัฒนธรรม สืบสานประเพณีไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

นักเรียน ครู และบุคลากร ร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 
3.2  เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนได้นักเรียนแสดงออกถึงความกตัญญู  กตเวทีของลูกศิษย์ที่มีต่อครู 
3.2.2 นักเรียน ตระหนักถึงความดีงามของเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
3.2.3 นักเรียนได้นักเรียนเรียนรู้ถึงวัฒนธรรม สืบสานประเพณีไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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4. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ   

- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน              
ขออนุมัติโครงการ และกำหนดหน้าที่
รับผิดชอบ 

มี.ค. 65 
 

- 
 

นางสาวพรนวีย์   
หวานจิตต์ 

2 ขั้นดำเนินกิจกรรมในโครงการ                                                            
1. จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรม
ตามโครงการ 
2.  ประชุมวางแผนการทำโครงการ 
4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สําหรับดําเนิน
กิจกรรม 
5. จัดทําหนังสือคําสั่งราชการ เพ่ือ
มอบหมายหน้าที่ในการจัดกิจกรรม 

พ.ค.65 – มี.ค.66 
 

พ.ค.65 – มี.ค.66 
พ.ค.65 – มี.ค.66 

 
พ.ค.65 – มี.ค.66 
 

- 
 
- 
- 
 
- 

 

นางสาวพรนวีย์   
หวานจิตต์ 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 6. ดำเนินงาน 

- วันไหว้ครู      
- สืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ 
- สืบสานประเพณีลอยกระทง  
อนุรักษ์สายน้ำ 
- วันขึ้นปีใหม่ และทำบุญให้ทานไฟ 

9 มิ.ย.65 
23 ก.ย.65 
7 พ.ย.65 

 
พ.ค.65 – มี.ค.66 

2,000 
1,000 
2,000 

 
5,000 

 

3 
 
 

 

ขั้นประเมินผล  สรุปและรายงาน             
- สรุปผลแต่ละงาน 
- นำสรุปผลการปฏิบัติแต่ละงานมา
วิเคราะห์และสรุปผลเป็นภาพรวม
ของกิจกรรม 

 
 

พ.ค.65 – มี.ค.66 
มี.ค. 66 

 

 
 
- 
- 

 

นางสาวพรนวีย์   
หวานจิตต์ 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข  
- สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผน 
ปรับปรุงรให้เกิดผลดีต่อโครงการใน 
ปีต่อไป 

 
มี.ค. 66 

 

 
- 

นางสาวพรนวีย์   
หวานจิตต์ 
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5. งบประมาณที่ใช้   12,000   บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. วันไหว้ครู      2,000 - - 2,000 
2. สืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ 1,000 - - 1,000 
3. สืบสานประเพณีลอยกระทง  อนุรักษ์สายน้ำ 2,000 - 500 1,500 
4. วันขึ้นปีใหม่ และทำบุญให้ทานไฟ 7,000 - 2,000 5,000 

รวมทั้งสิ้น 12,000 - 2,500 9,500 
 
6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ร้อยละของนักเรียน  ครู และบุคลากร   

เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนาและจิตอาสาพัฒนาชุมชน 

ตรวจนับ แบบสำรวจ 
รายงานผลกิจกรรม 

2. ร้อยละของนักเรียนได้เรียนรู้ถึงประวัติความ
เป็นมา และตระหนักถึงวันสำคัญใน
พระพุทธศาสนา   

- การมีส่วนร่วมในการทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรม 

การสังเกตพฤติกรรม 
ระหว่างการทำกิจกรรม 

 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
3. ร้อยละของนักเรียนได้ร่วมทําบุญในวัน

สำคัญทางพระพุทธศาสนา 
- การมีส่วนร่วมในการทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรม 

แบบสำรวจ 
รายงานผลกิจกรรม 

4. ร้อยละของนักเรียนได้รับการปลูกฝังจิต
สาธารณะให้กับนักเรียนเพ่ือส่วนรวม 

- การมีส่วนร่วมในการทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรม 

การสังเกตพฤติกรรม 
ระหว่างการทำกิจกรรม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนไดแ้สดงออกถึงความกตัญญู  กตเวทีของลูกศิษย์ที่มีต่อครู 
7.2 นักเรียนตระหนักถึงความดีงามของเอกลักษณ์ความเป็นไทย  
7.3 นักเรียนไดเ้รียนรู้ถึงวัฒนธรรม สืบสานประเพณีไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น  
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8. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวพรนวีย์   หวานจิตต์) 
               ครชูำนาญการ 
 
(ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายอนันต์  รัตนวงศ)์ 

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้ขออนุมัตโิครงการ 
       (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวฒุิ) 
 รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
(ลงชื่อ)....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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รายละเอียดกิจกรรม 
 

ชื่อกิจกรรม  ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีภายในโรงเรียน 
สนองพันธกิจโรงเรียน  ข้อที ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  

ข้อที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการทำงาน
เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
ข้อที ่4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีทักษะการ
    เรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  

ข้อที่ 2 ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการทำงานเป็นทีมและมี 
  ภาวะผู้นำ  

ข้อที่ 4 ผู ้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที ่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

สนองนโยบายโรงเรียน ข้อที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
ข้อที่ 2 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รัก
การเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ข้อที ่3 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีเจตคติที่ดี
ต่อการประกอบอาชีพสุจริต 
ข้อที่ 4 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  

     ข้อที ่5 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์   
ข้อที่ 7 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ  ดนตรี นาฏศิลป์ 
และกีฬา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1   คุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพรนวีย์   หวานจิตต์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2565  -  มีนาคม  2566 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่ง
ส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์  สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี  
สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาค
ส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องมีส่วนประสานความสัมพันธ์กัน เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีงาม สามารถปฏิบัติตนเองถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
เห็นเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  และมีเจตคติท่ีดีต่อสถาบัน โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรัก ความ
สามัคคีภายในโรงเรียน ได้แก่ ปฐมนิเทศ  ครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน  วันปัจฉิมนิเทศ  และพิธีมอบเกียรติ
บัตรนักเรียนจบการศึกษา  นี้ขึ้นมาเพ่ือตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  และสอดคล้องกับการจัด
การศึกษาของโรงเรียนปัจจุบัน 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องประวัติความเป็นมาของโรงเรียน  และแนะนำโครงสร้างองค์กร  
ผู้บริหาร  บุคคลากร  อาคาร  สถานที่ กฏระเบียบ  ข้อบังคับ ตลอดถึงการปฏิบัติตัวของนักเรียน  

2.2  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ด ี ความสามัคคีภายในโรงเรียน 
2.3  เพ่ือแสดงความยินดีและเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนที่จะจบการศึกษาและดำเนินชีวิตในการศึกษาระดับสูงขึ้นได้อย่าง
สมบูรณ์  

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
นักเรียน ครู และบุคลากร ร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 

3.2  เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียน และแนะนำโครงสร้างองค์กร  

ผู้บริหาร  บุคคลากร  อาคาร  สถานที่ กฏระเบียบ  ข้อบังคับ ตลอดถึงการปฏิบัติตัวของนักเรียน  
2. นักเรียน ครู  และบุคคลากรเกิดความสัมพันธ์ที่ด ี และความสามัคคีภายในโรงเรียน  

ระหว่างนักเรียน ครู และบุคคลากร 
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3. นักเรียนได้ร่วมแสดงความยินดี และเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนที่จะจบการศึกษาและดำเนิน ชีวิตใน
การศึกษาระดับสูงขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ 

 
4. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ   

- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน              
ขออนุมัติโครงการ และกำหนดหน้าที่
รับผิดชอบ 
 

มี.ค. 65 
 

- 
 

นางสาวพรนวีย์  หวานจิตต์ 

2 ขั้นดำเนินกิจกรรมในโครงการ                                                            
1. จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรม
ตามโครงการ 
2.  ประชุมวางแผนการทำโครงการ 
4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สําหรับดําเนิน
กิจกรรม 
5. จัดทําหนังสือคําสั่งราชการ เพื่อ
มอบหมายหน้าที่ในการจัดกิจกรรม 
6. ดำเนินงาน 
- ปฐมนิเทศ 
- ครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน                       
- วันปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบเกียรติ
บัตรนักเรียนจบการศึกษา 
 

พ.ค.65 – มี.ค.66 
 

พ.ค.65 – มี.ค.66 
พ.ค.65 – มี.ค.66 

 
พ.ค.65 – มี.ค.66 

 
 

12 พ.ค.65 
1 มิ.ย.65 
31 มี.ค.66 

 

- 
 
- 
- 
 
- 
 
 

2,000 
7,000 
10,000 

 

นางสาวพรนวีย์  หวานจิตต์ 

3 
 
 

 

ขั้นประเมินผล  สรุปและรายงาน             
- สรุปผลแต่ละงาน 
- นำสรุปผลการปฏิบัติแต่ละงานมา
วิเคราะห์และสรุปผลเป็นภาพรวม
ของกิจกรรม 
 
 

 
 

พ.ค.65 – มี.ค.66 
มี.ค. 66 

 
 
- 
- 

 

นางสาวพรนวีย์  หวานจิตต์ 



ส่วนที่ 4 หน้าที่ 100  
 

 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข  

- สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผน 
ปรับปรุงให้เกิดผลดีต่อโครงการใน 
ปีต่อไป 

 
มี.ค. 66 

 

 
- 

นางสาวพรนวีย์  หวานจิตต์ 

 
5. งบประมาณที่ใช้   19,000   บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ปฐมนิเทศ 2,000 - 1,500 500 
2. ครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน                       7,000 - 2,500 4,500 
3. วันปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบเกียรติบัตร

นักเรียนจบการศึกษา 
10,000 - 2,000 8,000 

รวมทั้งสิ้น 19,000 - 6,000 13,000 
 
6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ร้อยละของนักเรียน  ครู และบุคลากร   

เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรัก ความ
สามัคคีภายในโรงเรียน 

ตรวจนับ แบบสำรวจ 
รายงานผลกิจกรรม 

2. ร้อยละของนักเรียนได้ทราบถึงประวัติความ
เป็นมาของโรงเรียน  และแนะนำโครงสร้าง
องค์กร  ผู้บริหาร  บุคคลากร  อาคาร  
สถานที่ กฏระเบียบ  ข้อบังคับ ตลอดถึงการ
ปฏิบัติตัวของนักเรียน  

การมีส่วนร่วมในการที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

การสังเกตพฤติกรรม 
ระหว่างการทำกิจกรรม 

3. ร้อยละของนักเรียน  ครู และบุคลากรเกิด
ความสัมพันธ์ที่ด ี ความสามัคคีภายใน
โรงเรียน 

การมีส่วนร่วมในการที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

แบบสำรวจ 
รายงานผลกิจกรรม 

4. ร้อยละของนักเรียน  ครู และบุคลากร ได้
ร่วมความยินดี  
 

การมีส่วนร่วมในการที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

การสังเกตพฤติกรรม 
ระหว่างการทำกิจกรรม 
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ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
5. ร้อยละของนักเรียน มีพร้อมทางด้านจิตใจ

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนที่จะจบ
การศึกษาและดำเนินชีวิตในการศึกษา
ระดับสูงขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ 
 

การมีส่วนร่วมในการที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียน  และแนะนำโครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร  
บุคคลากร  อาคาร  สถานที่ กฏระเบียบ  ข้อบังคับ ตลอดถึงการปฏิบัติตัวของนักเรียน  
 7.2 นักเรียน ครู และบุคลากร  เกิดความสัมพันธ์ที่ดี  และความสามัคคีภายในโรงเรียน  ระหว่าง
นักเรียน ครู และบุคลากร 
 7.3 นักเรียนได้ร่วมแสดงความยินดี และเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนที่จะจบการศึกษาและดำเนินชีวิตในการศึกษา
ระดับสูงขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ 

 
8. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

 
(ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวพรนวีย์   หวานจิตต์) 
               ครชูำนาญการ 
 
(ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายอนันต์  รัตนวงศ)์ 

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้ขออนุมัตโิครงการ 
       (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวฒุิ) 
 รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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(ลงชื่อ)....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ  ส่งเสริมกิจกรรมชุมนุม 
สนองพันธกิจโรงเรียน  ข้อที ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    และมทีักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  

ข้อที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการทำงาน
เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
ข้อที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และภูมิใจในความเป็นไทย 
ข้อที ่4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที ่1 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีทักษะ 
    การเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  

ข้อที่ 2 ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการทำงานเป็นทีมและมี
ภาวะผู้นำ  
ข้อที่ 3 ผู้เรียนอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิใจ
ในความเป็นไทย  
ข้อที่ 4 ผู ้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที ่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

สนองนโยบายโรงเรียน ข้อที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
ข้อที่ 2  สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   
รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ข้อที่ 3  สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีเจตคติที่
ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต 
ข้อที่ 4  สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  

     ข ้อที่ 5  สนับสนุน ส่งเสริมให ้ผ ู ้ เร ียนมีค ุณธรรม จริยธรรมและค่าน ิยม 
     ที่พึงประสงค์   

ข้อที่ 7  สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
และกีฬา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1   คุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพรนวีย์   หวานจิตต์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2565  -  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามกรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้ 
ในยุคศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ นวัตกรรม การสื่อสารและเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ โดย 
ครูผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนบทบาทตนเองจากผู้ถ่ายทอดความรู้มาเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้กับ
ผู้เรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สอดคล้องกับแนวการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า 
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด  กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของ
สถานศึกษาทุกแห่งในการส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มุ่งสู่การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้ครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษาทั้งด้านความรู้ เจตคติ ทักษะและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จึงได้จัดกิจกรรมชุมนุมขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนรวมกลุ่มกันจัดขึ้นตาม
ความสนใจ ความถนัด ความสามารถของผู้เรียน เพ่ือเติมเต็มศักยภาพของผู้เรียนตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความต้องการของตน 
         2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เกิดประสบการณ์
ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 
        2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
         2.4 เพื่อให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
นักเรียน ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม 
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3.2  เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความต้องการของตน 
2. นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เกิดประสบการณ์           

ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 
3. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
4. นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
 

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

1) ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ 
2) สำรวจ 
     - รายวิชาชุมนุมทุกระดับชั้น 
     - วัสดุ/ครุภัณฑ์ 

มี.ค. 65 
 

พ.ค. 65 
 

- 
 

นางสาวพรนวีย์ หวานจิตต์ 

2 ขั้นดำเนินกิจกรรมในโครงการ                                                            
1) ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
2) บันทึกแบบประเมินผลการจัด
กิจกรรมชุมนุม 

พ.ค.65-ก.พ.66 
พ.ค.65-ก.พ.66 

 นางสาวพรนวีย์ หวานจิตต์ 

3 
 
 

 

ขั้นประเมินผล  สรุปและรายงาน     
-  การจัดแสดงผลงานของชุมนุมในวัน
เปิดบ้านวิชาการ                                                                                
- รวบรวมแบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม
และนำสรุปผลการปฏิบัติแต่ละชุมนุม
มาวิเคราะห์และสรุปผลเป็นภาพรวม
ของโครงการ 

 
 

ม.ค.66 
 

มี.ค.66 
 
 

 นางสาวพรนวีย์ หวานจิตต์ 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข  
- สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผน 
ปรับปรุงให้เกิดผลดีต่อโครงการใน 
ปีต่อไป 

 
มี.ค.66 

 

 นางสาวพรนวีย์ หวานจิตต์ 
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5. งบประมาณที่ใช้ 10,000 บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการ

สอนกิจกรรมชุมนุม  จำนวน 20 ชุมนุม 
6,000 - - 6,000 

2. วันแสดงผลงานเปิดบ้านวิชาการ 4,000 - - 4,000 
รวมทั้งสิ้น 10,000 - - 10,000 

 

6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ร้อยละของนักเรียน  ครู และบุคลากร  เข้าร่วมทั้ง 

กิจกรรมชุมนุม 
ตรวจนับ แบบบันทึก 

กิจกรรมชุมนุม 
2. ร้อยละของนักเรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ 

ด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เกิดประสบการณ์ 
ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 

ประเมินจากผลการ
ดำเนินกิจกรรมชุมนุม 

แบบบันทึก 
กิจกรรมชุมนุม 

3. นักเรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม 

ประเมินจากผลการ
ดำเนินกิจกรรมชุมนุม 

แบบบันทึก 
กิจกรรมชุมนุม 

4. นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามวิถีประชาธิปไตย ประเมินจากผลการ
ดำเนินกิจกรรมชุมนุม 

แบบบันทึก 
กิจกรรมชุมนุม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความต้องการของตน 
 7.2. ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เกิดประสบการณ์ทั้ง
ทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 
 7.3. ผู้เรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 

7.4. ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวพรนวีย์   หวานจิตต์) 
               ครชูำนาญการ 
 
(ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายอนันต์  รัตนวงศ)์ 

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

(ลงชื่อ)....................................ผู้ขออนุมัตโิครงการ 
       (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวฒุิ) 
 รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
(ลงชื่อ)....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   ร่วมใจ สายใย ดูแลนักเรียนปลอด 0, ร, มส 
สนองพันธกิจโรงเรียน   ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
    สถานศึกษาและมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน  ข้อที ่1 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีทักษะ 
    การเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  

                          ข้อที่ 2 ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการทำงานเป็นทีม และมี
    ภาวะผู้นำ     
สนองนโยบายโรงเรียน       ข้อที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและ
    ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                           มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.3 มีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก 

 3.4 ตรวจสอบปละประเมินผ ู ้ เร ียนอย่างเป ็นระบบและนำผลมา 
พัฒนาผู้เรียน  

ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
เลขานุการโครงการ  นางวนิดา  ยุเหล็ก 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  2565  - มีนาคม  2566 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
           ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อที่ 1.1.5 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นักเรียนยังมีผลการเรียนติด  0, ร, มส ซึ่งทำให้นักเรียนไม่จบ
หลักสูตร มาตรฐานด้านมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปรากฏว่า  
3.3 มีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวกเพื่อดูแลนักเรียนในเรื่องผลการเรียน 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  เพื่อจะได้พัฒนาผู้เรียนต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.2 เพื่อกำกับติดตามนักเรียนที่ติด 0,ร,มส  
 2.3 เพื่อให้นักเรียนที่ติด 0,ร,มส ได้ดำเนินการซ่อมเสริมให้ครบทุกรายวิชา 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ที่ติด 0, ร, มส 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
                  นักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  ไม่ติด 0, ร, มส 
                               
4. กิจกรรมการดำเนินงาน 

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

- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระและแต่งตั้งคณะทำงาน 
- บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม 
- จัดเตรียมเอกสาร 
- ประชุมชี้แจงนักเรียน 

 
 
 

พฤษภาคม 2565 
 

 
 
 

ครูวนิดา  ยุเหล็ก 

2. ขั้นดำเนินการ 
- สำรวจข้อมูลการติด 0,ร,มส ของนักเรียนทั้ง
โรงเรียน 
- ประชุมชี้แจงครูและนักเรียน 
- แต่งตั้งครูเพ่ือดูแลนักเรียนตามตารางซ่อมเสริม 

 
พฤษภาคม 2565 

 

 
คณะกรรมการ 

ตามคำสั่งแต่งตั้ง 

3. ขั้นประเมินติดตาม 
- สรุปผลการประเมินรวมทุกทักษะกระบวนการคิด 
- สรุปรายงานผล 
- สรุปนักเรียนที่ดำเนินการแก้ปัญหาทางการเรียน 

 
พค 2565 มีนาคม 

2566 
 

 
ครูวนิดา  ยุเหล็ก 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- ติดตามนักเรียนที่ไม่ยังไม่ดำเนินการแก้ 0,ร,มส 

พค 2565 มีนาคม 
2566 

 
ครูวนิดา  ยุเหล็ก 

 
5. งบประมาณที่ใช้    -    บาท    
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6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเสร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. นักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6  

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ที่ไม่ติด 0,ร,มส 
ตรวจสอบ แบบบันทึก 

การเข้าแก้ 0,ร,มส 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         นักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  ไม่ติด 0,ร,มส 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 
     (ลงชื่อ)............. .................................ผู้เสนอโครงการ 

                 (นางวนิดา  ยุเหล็ก) 
    ครชูำนาญการพิเศษ 

 

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

            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 
   รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางสาวนิวร  ผวิกระด้าง) 
                        ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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มาตรฐานที่ 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
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ชื่อโครงการ   พัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
สนองพันธกิจโรงเรียน   ข้อที ่6 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพ่ือส่งเสริมคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน  ข้อที่ 6 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพ 
     ของสถานศึกษา 
สนองนโยบายโรงเรียน   ข้อที่ 9 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพ่ือส่งเสริมคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
เลขานุการโครงการ  นายกรีฑาพล  เทพแก้ว 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2565/ สิงหาคม 2565/ พฤศจิกายน 2565 / มกราคม 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสังคมโลกปัจจุบัน จำเป็นต้องพัฒนาการเรียนรู้ ของ
นักเรียนให้เป็นไปตามยุคสมัย และสนับสนุนนโยบายการพัฒนาของรัฐ ระบบการบริหารงานวิชาการนับเป็น
ปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนอัน  ได้แก่ การพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน การซ่อมเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาระบบทะเบียนจัดทำฐานข้อมูลผู้เรียนให้เป็นปัจจุบัน นำไปใช้ในการ
วางแผนงาน  การพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียนจัดการประเมินผลการเรียนรู้ผู้นำมาพัฒนาและ
ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน และเสริมสร้างการ
พัฒนาท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวนี้จำเป็นต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการ
เสริมสร้างศักยภาพ เพื ่อสนองมาตรฐานการศึกษาขั ้นพื ้นฐานมาตรฐานนี้ ทางกลุ ่มบริหารวิชาการเห็น
ความสำคัญจึงได้ดำเนินโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 2.2 เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหางานวิชาการให้มีความเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการ 
 2.4 เพ่ือจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

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

เหมาะสมตามสถานการณ์ 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการมีการจัดองค์กรการปฏิบัติงานที่มีความคล่องตัว ร้อยละ 90 
3.2.2 กลุ่มบริหารงานวิชาการมีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน 

ร้อยละ 90  
 

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

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. สำรวจวัสดุ – อุปกรณ์สำนักงาน 

 
พ.ค.2565 

 

 
นายกรีฑาพล เทพแก้ว 

 

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

 
พ.ค.2565 

 

 
นายกรีฑาพล เทพแก้ว 

 

3. ขั้นประเมินติดตาม  (C) 
1. ประเมินผล กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการเนินงานตาม
กิจกรรม  
2. ตอบแบบสอบถาม 
3. บันทึกการจัดกิจกรรม   
4. สรุปผล/รายงานผลโครงการ 

  
ภาคเรียนละ 

1 ครั้ง 

 
นายกรีฑาพล เทพแก้ว 

 

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

 
ภาคเรียนละ 

1 ครั้ง 

 
นายกรีฑาพล เทพแก้ว 
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5. งบประมาณที่ใช้ จำนวน 60,000 บาท   

ที ่ รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
1. พัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ 

- หมึก/ไข อัดสำเนา 
- กระดาษ/วัสดุสำนักงาน 
- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 

60,000 
30,000 
10,000 
20,000 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

60,000 
30,000 
10,000 
20,000 

 รวม 60,000 - - 60,000 
 
 

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

กลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
สังเกต 

ประเมินผล 
แบบประเมินผล 

 
2. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วม

รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

สังเกต 
ประเมินผล 

แบบประเมินผล 
 

3. สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

สังเกต 
ประเมินผล 

แบบประเมินผล 
 

4. สถานศึกษามีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ 
และดำเนินการอย่างเป็นระบบ 

สังเกต 
ประเมินผล 

แบบประเมินผล 
 

5. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพ่ือกระตุ้น
ให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

สังเกต 
ประเมินผล 

แบบประเมินผล 
 

6. สถานศึกษากำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหาร และ
การจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม 

สังเกต 
ประเมินผล 

แบบประเมินผล 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

7.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการมีการจัดองค์กร โครงสร้างและระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กร  
อย่างเป็นระบบและปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์ 

7.2 กลุ่มบริหารงานวิชาการมีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน  
7.3 นักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการ 
7.4 ครูมีความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ                
                                    

      (ลงชื่อ)............... ...............................ผู้เสนอโครงการ 
                     (นายกรีฑาพล  เทพแก้ว) 

                  ครูชำนาญการพิเศษ 
 

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

                                                              (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 
                                                     ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
                                                   

  (ลงชื่อ)……………………………………… ผู้ขออนุมัติโครงการ 
                                                            (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 
                             รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
 

  (ลงชื่อ)……………………………………… ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                            (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
                               ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ     พัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณ 
สนองพันธกิจโรงเรียน     ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 6 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพื่อส่งเสริม

คุณภาพของสถานศึกษา  
สนองนโยบายโรงเรียน    ข้อที่ 9 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงบประมาณ 
เลขานุการโครงการ     นางสาววิจิตรา  สุทิน 
ระยะเวลาดำเนินการ      พฤษภาคม  2565 - มีนาคม  2566 
............................................................................................................................. .............................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนที่จะสามารถจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศได้ การบริหารงบประมาณมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งใน
การพัฒนา ซึ่งการบริหารงบประมาณยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความ
คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ การบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และบริหารงบประมาณแบบมุ่ งเน้นผลงาน ให้มี
การจัดการผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพ่ือ
ประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน กลุ่มบริหารงบประมาณจึงได้จัดให้มีโครงการนี้
ขึ้น 
 

 2. วัตถุประสงค์   
 2.1  เพ่ือให้โรงเรียนบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 2.2  เพื่อการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
 2.3  เพ่ือให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริหาร 
 2.4 เพ่ือให้สถานศึกษา สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
        3.1.1 โรงเรียนบริหารงบประมาณได้อย่างคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้  
  3.1.2 ครูและบุคลากร มีศักยภาพ มีความรัก ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
           3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.1.1 โรงเรียนใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  3.1.2 โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
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 4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ  ผอ.รร. 
     - ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน พ.ค. 2565  
     - สำรวจวัสดุอุปกรณ์   
2 ขั้นดำเนินการ  นางสาววิจิตรา  สุทิน 
 - จัดซื้อ-จัดจ้าง พ.ค.65-มี.ค 66  
 - จัดซ่อม พ.ค.65 –ก.พ. 66  
 -จ่ายค่าสาธารณูปโภค ตลอดปีการศึกษา  
3 ขั้นสรุปผลประเมินผล   
     - ประเมินผล มี.ค. 2566  

 
5. งบประมาณ จำนวน 231,000 บาท   

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าสาธารณ ู
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1 งานพัสดุและสินทรัพย์ 4,000 - - 4,000 
2 งานการเงิน-บัญชี 2,000 - - 2,000 
3 งานซ่อมแซมวัสดุ-ครุภัณฑ์สำนักงาน 20,000 - 20,000 - 
4 งานพัฒนาสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 5,000 - - 5,000 
5 งานสาธารณูปโภค 200,000 200,000 - - 

รวมเงิน 231,000 200,000 20,000 11,000 
 

6. การประเมินผล 
 

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

ตามท่ีกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1  โรงเรียนบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใสตรวจสอบได้ 

 7.2  การบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
 7.3  ผลผลิต ผลลัพธ์ เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริหาร 

7.4  การบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
      (ลงชื่อ).................................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาววิจิตรา  สุทิน) 
                       ครูชำนาญการ 
 
 

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

            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 
   รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
 

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



ส่วนที่ 4 หน้าที่ 119  
 

 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล 
สนองพันธกิจโรงเรียน              ข้อ 6 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพ่ือส่งเสริมคุณภาพของสถานศึกษา                                                                                    
                                             ข้อ 11 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน  ข้อ 6 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพ่ือส่งเสริม 

คุณภาพของสถานศึกษา 
ข้อ 11 สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตาม   

                                             มาตรฐานวิชาชีพ 
สนองนโยบายโรงเรียน   ข้อ 9  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพ่ือส่งเสริมคุณภาพของสถานศึกษา 
                                      ข้อ 13 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ  
                                     และได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2   กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน              มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและจัดการ 
ลักษณะโครงการ                      โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
เลขานุการโครงการ นางระพีพร  ปอปาน 
ระยะเวลาดำเนินการ              เมษายน 2565 – มีนาคม 2566  
 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ได้กำหนดพันธกิจโรงเรียน ข้อ 6 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพของสถานศึกษา ข้อ 11 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  เป้าประสงค์โรงเรียน  ข้อ 6 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพ่ือส่งเสริมคุณภาพ
ของสถานศึกษา ข้อ 11 สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
นโยบายโรงเรียน ข้อ 9 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพ่ือส่งเสริมคุณภาพของสถานศึกษา ข้อ 13 พัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิ ชาชีพ 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  มาตรฐานโรงเรียน มาตรฐาน
ที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ข้อที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ข้อที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางอาชีพ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของ
โรงเรียนสอดคล้องกับพันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์ และมาตรฐานโรงเรียน จึงได้ดำเนินการจัดทำ
โครงการนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์   
2.1 เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู้        
2.2 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการอบรม พัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่   
2.3 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ในการ

พัฒนางานและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2.4 เพ่ือให้ครูทุกกลุ่มสาระทำรายงานการประเมินตนเอง เพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษาเป็นประจำ

ทุกปีการศึกษา 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 มีระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนรู้     
3.1.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้ร ับการอบรม พัฒนาตนเองให้มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพสอดคล้องกับการปฏิบัติ 
3.1.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC) มา

ใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
3.1.4 ครูทุกกลุ่มสาระ จัดทำรายงานการประเมินตนเอง เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษา

ของตนเองเป็นประจำทุกป ี
 

3.1 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 มีระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนรู้     
3.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการอบรม พัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพสอดคล้องกับการปฏิบัติ 
3.2.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ใน

การพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
3.2.4 ครูทุกกลุ่มสาระ จัดทำรายงานการประเมินตนเอง เพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษา

ของตนเองเป็นประจำทุกป ี
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4. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. พัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล  7,000 ระพีพร ปอปาน 

 

1. ขั้นเตรียมการ เม.ย.65   
2. ขั้นดำเนินการ 
 -   จัดซื้อ จัดจ้างวัสดุสำนักงาน 
 -   จัดชื้อเครื่องพริ้นต์ 

 
มิ.ย. 65/พ.ย. 65 

มิ.ย. 65 

 
2,500 
4,500 

 

3. ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน     

- ประเมินผล มี.ค. 66   

- สรุปผลและรายงาน มี.ค. 66   

4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข  มี.ค. 66   
2. พัฒนาบุคลากร 50,000 ระพีพร ปอปาน 

 

1. ขั้นเตรียมการ เม.ย.65   
2. ขั้นดำเนินการ  
  - ส่งข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาเข้าร่วมอบรมสัมมนา กับ
หน่วยงานภายนอก ตามความสนใจ
และตรงตามสายงานที่สอนหรืองาน
พิเศษที่ได้รับมอบหมาย 
  - จัดอบรมพัฒนาบุคลากรภายใน
สถานศึกษา (กรณีมีนโยบายเร่งด่วน) 
จำนวน  1 วัน 

 
พ.ค.65-มี.ค.66 

 
 
 
 

พ.ค.65-มี.ค.66 

 
50,000 

 

3. ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน     

- ประเมินผล มี.ค. 66   

- สรุปผลและรายงาน มี.ค. 66   

4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข  มี.ค. 66   
3. เสริมสร้างขวัญกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา - ระพีพร ปอปาน 

 

1. ขั้นเตรียมการ เม.ย.65   
2. ขั้นดำเนินการ 
  - จัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญกำลังใจ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
เม.ย.65-มี.ค.66 

  

 3. ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน    
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
  - ประเมินผล 
  - สรุปผลและรายงาน 

มี.ค.66 
มี.ค.66 

 4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข  มี.ค.66   
4. ศึกษาดูงาน 20,000 ระพีพร ปอปาน 

 

1. ขั้นเตรียมการ เม.ย.65 
  

2. ขั้นดำเนินการ 
 - จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  

 
พ.ค.65-มี.ค.66 

 
20,000 

 

3. ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน  
 

  
-   ประเมินผล มี.ค.66   

- สรุปผลและรายงาน มี.ค.66   

4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข  มี.ค.66   

5. อบรมการสร้างและใช้สื่อนวัตกรรม 7,700 
กนกวรรณ  
นนทศักดิ์ 

 

1. ขั้นเตรียมการ เม.ย.65 
  

2. ขั้นดำเนินการ 
 - จัดอบรมสื่อนวัตกรรม  
 จำนวน 2 วัน 

 
มิ.ย.65-ก.พ.66 

 
7,700 

 

3. ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน  
 

  
-   ประเมินผล มี.ค.66   

- สรุปผลและรายงาน มี.ค.66   

4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข  มี.ค.66   
6. พัฒนางานสารบรรณ 10,000 นางพัชรี เทพทอง 
 1. ขั้นเตรียมการ เม.ย.65   

 
2. ขั้นดำเนินการ 
 - รับ-ส่ง หนังสือราชการ 

 
เม.ย.65-มี.ค.66 

 
10,000 

 

 
3. ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน  
- ประเมินผล 
- สรุปผลและรายงาน 

 
มี.ค.66 
มี.ค.66 

  

 4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข  มี.ค.66   
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5. งบประมาณที่ใช้   94,700   บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 พัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล 

 1. จัดซื้อ จัดจ้างวัสดุสำนักงาน 
 2. จัดชื้อเครื่องพริ้นต์ 

7,000 
2,500 
4,500 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

7,000 
2,500 
4,500 

2 พัฒนาบุคลากร 
1. ส่งข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาเข้าร่วมอบรมสัมมนา กับ
หน่วยงานภายนอก  
2. จัดอบรมพัฒนาบุคลากรภายใน
สถานศึกษา (กรณีมีนโยบายเร่งด่วน ) 
จำนวน 1 วัน 
  -ค่าตอบแทนวิทยากร 
  -ค่าอาหารว่าง และอาหารเที่ยง 
    จำนวน 32 คน 

50,000 
 
 

50,000 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

3 เสริมสร้างขวัญกำลังใจครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
- จัดทำของที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

4 ศึกษาดูงาน 20,000 - 20,000 - 
5 อบรมสื่อ นวัตกรรม  จำนวน 2 วัน 

  -ค่าเอกสารประกอบการอบรม 
  -ค่าอาหารว่างและอาหารเที่ยง 
จำนวน 30 คน 

7,700 
500 

7,200 

- 
- 
- 
 

- 
- 
- 

7,700 
500 

7,200 

6 พัฒนางานสารบรรณ 
-หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 ชุด 
-กระดาษ A4  จำนวน 60 รีม 
-กระดาษสี A4  จำนวน 5 รีม 
-ซองจดหมาย และซองเอกสาร 
-สมุดทะเบียนหนังสือรับ-หนังสือส่ง 

10,000 
1,200 
7,200 
600 
400 
600 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

10,000 
1,200 
7,200 
600 
400 
600 

รวมทั้งสิ้น 94,700 - 70,000 24,700 
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6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 มีระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทาง

เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้        

สำรวจ/ตรวจสอบ แบบรายงานข้อมูล 
เอกสารหลักฐาน 

2 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการอบรม พัฒนา
ตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพสอดคล้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่   

สำรวจ/ตรวจสอบ แบบรายงานข้อมูล 
เอกสารหลักฐาน 

3 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC) มาใช้ในการพัฒนา
งานและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

สำรวจ/ตรวจสอบ แบบรายงานข้อมูล 
เอกสารหลักฐาน 

4 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูทุกกลุ่มสาระ
ทำรายงานการประเมินตนเอง เพื่อรายงานผล
การจัดการศึกษาเป็นประจำทุกปีการศึกษา 

สำรวจ/ตรวจสอบ แบบรายงานข้อมูล 
เอกสารหลักฐาน 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 สถานศึกษามีระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้        
             7.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการอบรม พัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่   
             7.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC) มาใช้ในการพัฒนา
งานและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
             7.4 ครูทุกกลุ่มสาระทำรายงานการประเมินตนเอง เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาเป็นประจำทุกปี
การศึกษา 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
      (ลงชื่อ)......... ...................................ผู้เสนอโครงการ 
                    (นางระพีพร   ปอปาน) 
                          ครชูำนาญการพิเศษ 
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     (ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 

            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 
   รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางสาวนิวร  ผวิกระด้าง) 
                        ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   พัฒนากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
สนองพันธกิจโรงเรียน ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการ  
  ทำงานเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 

ข้อที่ 4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคบ์นพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อที ่ 6 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพื ่อส ่งเสริมคุณภ าพของ
สถานศึกษา 
ข้อที่ 9 พัฒนาด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ให้ทันสมัยเพื่อความพร้อมในการ
เรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 
ข้อที่ 10 พัฒนาระบบบริการ ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสุขอนามัยและสุขภาพจิตที่
ดี แก่นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชนสู่สถานศึกษาปลอดภัย      

สนองเป้าประสงค์โรงเรียน         ข้อที่ 2 ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการทำงานเป็นทีมและมีภาวะ 
   ผู้นำ  
  ข้อที่ 4 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    ข้อที่ 6 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพ 
     ของสถานศึกษา  

ข้อที่ 9 สถานศึกษาพัฒนาด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ให้ทันสมัยเพื่อความพร้อม 
ในการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21  

    ข้อที่ 10 สถานศึกษาพัฒนาระบบบริการ ส่งเสริมกิจกรรมเพื ่อสุขอนามัย และ 
     สุขภาพจิตที่ดี แก่นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชน  
สนองนโยบายโรงเรียน  ข้อที่ 2 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
    รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    ข้อที่ 3 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนมีเจตคติ 
     ที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต 
    ข้อที ่ 5 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ 
     พึงประสงค์   
    ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริการ ส่งเสริมทางด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อสุขอนามัย 
    สุขภาพจิตที่ดี แก่นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชนสู่สถานศึกษา  
     ปลอดภัย 
    ข้อที ่ 9 พัฒนาระบบบริหารและการจ ัดการเพื ่อส ่งเสริมคุณภาพของ 
     สถานศึกษา 
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    ข้อที่ 12 พัฒนาด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ให้ทันสมัยเพื่อความพร้อมในการ 
     เรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการการบริหารและการจัดการ  
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารทั่วไป 
เลขานุการโครงการ    นางสาวเจนจิรา  รักษ์ทอง 
ระยะเวลาดำเนินการ    พฤษภาคม 2565- กุมภาพันธ์ 2566 
 
 

1. หลักการและเหตุผล     
ด้วยกลุ่มบริหารงานทั่วไป เป็นงานอีกงานหนึ่งที่ต้องให้บริการ สื่อสาร  ประสานสัมพันธ์ในรูปแบบ

บริการสาธารณะ อันจะเป็นประโยชน์สำหรับโรงเรียนและชุมชน เป็นงานที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน ให้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ใช้แหล่งเรียนทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาอย่างคุ้มค่า เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยการ
ฝึกอบรมและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มีความ
เมตตากรุณา โอบอ้อมอารี และไม่เห็นแก่ตัว มีความประหยัด และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปฏิบัติตนเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ดำเนินชีวิตสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา นักเรียนรู้จัก
การทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ และใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม   ซึ่ง
เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการที่มอบหมายให้กับทุกโรงเรียน  โรงเรียนสระแก้วรัตน
วิทย์ได้จัดกิจกรรมพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณ กิจกรรมพัฒนาร้านค้าสวัสดิการและ
กิจกรรมพัฒนาเวปไซต์โรงเรียนในโครงการพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป  เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว     

                                       
2. วัตถุประสงค์   

2.1  เพ่ือให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
2.2  เพ่ือให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
2.3  เพ่ืออำนวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.4  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ 
2.5  เพ่ือเสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านความรับผิดชอบให้นักเรียน 
2.6  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 

ต่อส่วนรวม 
2.7  เพ่ือใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
2.8  เพ่ือการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
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2.9  เพ่ือผู้รับบริการพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา 
2.10 เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสมบรูณ์ยิ่งขึ้น  
2.11 เพ่ือสามารถเป็นแหล่งสืบค้น – เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนผ่านอินเตอร์เน็ตสนองนโยบาย

ของรัฐบาลและต้นสังกัด 
 

3. เป้าหมาย     
3.1 เชิงปริมาณ   

3.1.1 ผู้เรียน จำนวน 451 คน ผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 32 คน พึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา 

3.1.2 ผู้เรียน จำนวน 451 คน ผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 32 คน ได้รับความสะดวก การสนับสนุน 
และส่งเสริมในการปฏิบัติงานของโรงเรียนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

3.1.3 นักเรียนจำนวน  451 คน มีการออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ 
3.1.4 นักเรียนจำนวน  21  คน มีความรับผิดชอบ รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น ใช้เวลาว่างในการทำ

กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม                           
3.1.6 โรงเรียนมีเว็บไซต์ที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต 1 เว็บไซต์ 
3.1.7 ให้บริการครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาด้านข้อมูลข่าวสารผ่านอินเตอร์เน็ต  

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

โรงเรียนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 90 
3.2.4  นักเรียนร้อยละ  80  มีการออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ 
3.2.5  นักเรียนร้อยละ  95 มีความรับผิดชอบ รู้จักทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรม

ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
3.2.6 โรงเรียนใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
3.2.7 โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ  
3.2.8 ผู้รับบริการพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา   
3.2.9 โรงเรียนมีเว็บไซต์ที ่นําเสนอข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต 1 เว็บไซต์ที ่มี

ประสิทธิภาพสูง 
3.2.10 ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาด้านข้อมูลข่าวสารผ่านอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพสูง 
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4. กิจกรรมและการดำเนินงาน   
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป 2,000 เจนจิรา รักษ์ทอง 
1 

 
ขั้นเตรียมการ 

- เสนอโครงการ ประชุมออกคำสั่ง เตรียมการ 
 

พ.ค. 65 
 

- 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

2 
 

 

ขั้นดำเนินการ 
-    จัดซิ้อวัสด ุ
- ปฏิบัติงานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 

 
พ.ค.- มิ.ย. 65 

มิ.ย. 65- ก.พ. 66 

 
2,000 

 
เจนจิรา รักษ์ทอง 

3 
 

 

ขั้นประเมินผลสรุปผล 
- สังเกต 
- สอบถาม, สรุปผล/รายงานผล 

 
มิ.ย. 65- ก.พ. 66 

ก.พ. 66 

 
- 
- 

 
เจนจิรา รักษ์ทอง 

4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
- ปรับปรุงการทำงาน 
- ปรับปรุงโครงการ 

 
มิ.ย. 65- ก.พ. 66 

ก.พ. 66 

 
- 
- 

 
เจนจิรา รักษ์ทอง 

รวมงบประมาณเป็นเงิน 2,000  
2. กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร 2,400 จิราภรณ์ สุทิน 
1 ขั้นเตรียมการ 

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

 
พ.ค.65 
พ.ค.65 
พ.ค.65 
พ.ค.65 
พ.ค.65 

 
- 
- 

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 

2 ขั้นดำเนินการ 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
- - นักเรียนฝากเงินกับโรงเรียนธนาคาร 

 
พ.ค.-มิ.ย.65 

ตลอดปีการศึกษา 

 
4,800 

 
กรกนก บุญเนือง 

3 ขั้นสรุปผล/ประเมินผล 
- ประเมินผล 
- สรุปผล/รายงานผล 

 
ก.พ.66 
ก.พ.66 

- กรกนก บุญเนือง 

4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
- ปรับปรุงการทำงาน 
- ปรับปรุงโครงการ 

 
มิ.ย. 65- ก.พ.66 

ก.พ.66 

 
- 
- 

 
กรกนก บุญเนือง 

รวมงบประมาณเป็นเงิน 2,400   
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3. กิจกรรมพัฒนาร้านค้าสวัสดิการ - สอหมาด หมันเร๊ะ 
1 
 
 

ขั้นเตรียมการ 
- เสนอโครงการ 
- ประชุมออกคำสั่ง เตรียมการ 

 
พ.ค.65 
มิ.ย.65 

 
- 
- 

 
สอหมาด หมันเร๊ะ 

2 
 

ขั้นดำเนินการ 
-    จัดซื้อสินค้า 
- ปฏิบัติงาน   

 
มิ.ย.65- ก.พ. 66 
มิ.ย.65- ก.พ. 66 

 
- 
- 

 
สอหมาด หมันเร๊ะ 

3 
 

 

ขั้นประเมินผลสรุปผล 
- สังเกต  สอบถาม 
- สรุปผล/รายงานผล 

 
มิ.ย.65- ก.พ.66 

ก.พ.66 

 
- 
- 

 
สอหมาด หมันเร๊ะ 

4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
- ปรับปรุงการทำงาน 
- ปรับปรุงโครงการ 

 
มิ.ย.65- ก.พ.66 

ก.พ.66 

 
- 
- 

 
สอหมาด หมันเร๊ะ 

รวมงบประมาณเป็นเงิน -  
4. กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน 3,210 กนกวรรณ 
1 
 
 

ขั้นเตรียมการ   
     -  เสนอโครงการขออนุมัติโครงการ 
     -  ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
     -  ประชุมคณะกรรมการ 

พ.ค.65 – มิ.ย.65 - กนกวรรณ  
นนทศักดิ์ 

2 
 

ขั้นดำเนินการ                                                            
     -  ขออนุมัติโครงการ 
     -  ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ 

ก.ค.65 3,210 กนกวรรณ  
นนทศักดิ์ 

3 
 

 

ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน                                                                                    
     -  ประเมินผล กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ
การเนินงานตามกิจกรรม 
     -  สรุปผล/รายงานผลโครงการ 

ส.ค.65 - กนกวรรณ  
นนทศักดิ์ 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข  
     - ประเมินผลการดำเนินงาน 
     - สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

ก.ย.65 - กนกวรรณ  
นนทศักดิ์ 

รวมงบประมาณเป็นเงิน 3,210  
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5. งบประมาณที่ใช้  จำนวน  7,610  บาท  

ที ่ รายการ / กิจกรรม / การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 วัสดุสำนักงาน/กิจกรรมบริหารทั่วไป 

- หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 ชุด 
- กระดาษ เอ4 จำนวน 10 รีม 
- คลิปหนีบกระดาษตัวยู 6 กล่อง 
- กระดาษสี เอ4 จำนวน 1 รีม 

2,000 
600 
1200 
80 
120 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

2,000 
600 
1200 
80 
120 

2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์/กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร 
- หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 ชุด 
- กระดาษ เอ4 จำนวน 5 รีม 
- กระดาษสี เอ4 จำนวน 2 รีม 
- แฟ้มโชว์ 3 ห่วง ตราช้าง จำนวน 3 แฟ้ม 
- หลอดไฟ จำนวน 2 หลอด 
- ปากกา จำนวน 50 ด้าม 
- คลิปหนีบกระดาษ 2 กล่อง 

2,400 
600 
600 
240 
360 
200 
250 
150 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2,400 
600 
600 
240 
360 
200 
250 
150 

3 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์/กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์
โรงเรียน 

3,210 - 3,210 - 

 รวม 7,610 - 3,210 4,400 
 
6. การประเมินผล   

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ 
วิธีการวัด / 
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

1 ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ร้อยละ 80 พึงพอใจ
ผลการบริหารการจัดการศึกษา 

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

2 ผู้ปกครองและชุมชนร้อยละ 70 เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา 

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

3 ผู้เรียนและบุคลากร ได้รับความสะดวก การ
สนับสนุน และส่งเสริมในการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมข้ึน ร้อย
ละ 90 
 

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 
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ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ 
วิธีการวัด / 
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

4 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

ตรวจสอบ - แบบบันทึกการฝากเงิน 
- แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 

5 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้และ
ดำเนินการอย่างเป็นระบบ  

สังเกต แบบบันทึกการสังเกต 

6 โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ  

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

7 ผู้รับบริการ  พึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา   ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 
8 โรงเรียนมีเว็บไซต์ที่สมบรูณ์สามารถเผยแพร่ 

ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ค่าตัวเลขในเว็บเพจ สถิติที่เข้าเยี่ยมชม/วัน 

9 ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง 
ได้รับข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์โรงเรียน 

แบบสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   

7.1  ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
7.2  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
7.3  ผู้เรียนและบุคลากร ได้รับความสะดวก การสนับสนุน และส่งเสริมในการปฏิบัติงานของโรงเรียน

ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มข้ึน 
7.4 นักเรียน  และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนได้รับรู้ข่าวสาร  ความรู้และกิจกรรมต่าง ๆ 
7.5 นักเรียนมีค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด 
7.6 นักเรียนมีการมีการออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ   
7.7 นักเรียนมีความรับผิดชอบ รู้จักทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม 
7.8 โรงเรียนใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
7.9  โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
7.10  ผู้รับบริการ  พึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา   
7.11 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ มีเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน

ได้อย่างรวดเร็ว 
      7.12 ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ได้รับข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ของโรงเรียนที่

มีประสิทธิภาพสูง 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

(ลงชื่อ)......... ..........................ผู้เสนอโครงการ 
              (นางสาวเจนจิรา  รักษ์ทอง) 

        ครูชำนาญการ 
 

 

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

            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 
   รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 

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



ส่วนที่ 4 หน้าที่ 134  
 

 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

ชื่อโครงการ   จ้างบุคลากรทางการศึกษา 
สนองพันธกิจโรงเรียน   ข้อที ่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู ้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  
     สถานศึกษาและมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
                        ข้อที่ 10 พัฒนาระบบบริการ ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสุขอนามัยและสุขภาพจิตที่ดี   
                                         แก่นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชนสู่สถานศึกษาปลอดภัย 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน  ข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีทักษะ 
    การเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
    ข้อที่ 10  สถานศึกษาพัฒนาระบบบริการ ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสุขอนามัย   
     และสุขภาพจิตที่ดี แก่นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชน 
สนองนโยบายโรงเรียน   ข้อที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและ 
                                 ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
                       ข้อที่ 6  พัฒนาระบบบริการ ส่งเสริมทางด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อสุขอนามัย 
                      สุขภาพจิตที่ดี แก่นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชนสู่สถานศึกษาปลอดภัย 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    2.2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
    2.3) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร  
    สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2.4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
เลขานุการโครงการ  นางระพีพร  ปอปาน 
ระยะเวลาดำเนินการ  เมษายน 2565  -  มีนาคม 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ได้กำหนดพันธกิจข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่
จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษาและมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ข้อที่ 10 พัฒนาระบบบริการ 
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสุขอนามัย และสุขภาพจิตที่ดี  แก่นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชนสู่สถานศึกษา
ปลอดภัย เป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีทักษะ
การเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ข้อที่ 10 สถานศึกษาพัฒนาระบบบริการ ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสุขอนามัย 
และสุขภาพจิตที่ดี แก่นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชน  นโยบายโรงเรียน  ข้อที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริการ 
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ส่งเสริมทางด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อสุขอนามัย สุขภาพจิตที่ดี แก่นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชนสู่
สถานศึกษาปลอดภัย กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้ บริหารสถานศึกษา มาตรฐาน 
โรงเรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ข้อที่ 2.2 มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา ข้อที่ 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ข้อที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ทั้งนี้เพ่ือให้
การดำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับพันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์และมาตรฐานโรงเรียน จึงได้
ดำเนินการจัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นไปตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียน มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เป็นไปตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 2.3 เพ่ือให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมภายในที่ต่อเอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย  
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนร้อยละ 80  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับ 2.5 ขึ้นไป              

3.1.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับ 2.5 ขึ้นไป              
3.1.3 นักเรียนร้อยละ 80  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
3.1.4 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดี ขึ้นไป 
3.1.5 สถานศึกษาพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีความ

ปลอดภัย 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นไปตามที่สถานศึกษากำหนด 

3.2.2  นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นไปตามที่สถานศึกษากำหนด 
3.2.3  สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมภายในที่ต่อเอ้ือต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย 
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4. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน 
ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. จ้างครูรายวิชาที่ขาดแคลน  385,980 นางระพีพร ปอปาน 

  1. ขั้นเตรียมการ เม.ย.65  
2. ขั้นดำเนินการ 

- จ้างครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา จำนวน 2 คน 
  (19,300 บาท/เดือน) 
- จ้างครูผู้สอนวิชาพละศึกษา จำนวน 1 คน 
  (11,900 บาท/เดือน) 
- ค่าประกันสังคม (ร้อยละ 5/เดือน)   
 จำนวน 2 ราย                  

 
เม.ย.65 – มี.ค.66 

 
เม.ย.65 – มี.ค.66 

 
เม.ย.65 – มี.ค.66 

 
231,600 

 
142,800 

 
11,580 

3. ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน    
- ประเมินผล มี.ค.66  
- สรุปผลและรายงาน  มี.ค.66  

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข มี.ค.66  
2. จ้างยามและภารโรง  205,600 นางระพีพร  ปอปาน 

  1. ขั้นเตรียมการ เม.ย.65  
2. ขั้นดำเนินการ 

- จ้างภารโรง จำนวน 1 คน 
 (8,000 บาท /เดือน) 
- จ้างยาม จำนวน 1 คน  
(8,000 บาท /เดือน)   
- ค่าประกันสังคม (ร้อยละ 5)  
จำนวน 2 คน 
- สมทบกองทุนประกันสังคม       
           

 
เม.ย.65 – มี.ค.66 

 
เม.ย.65 – มี.ค.66 

 
เม.ย.65 – มี.ค.66 

 
96,000 

 
96,000 

 
9,600 

 
4,000 

3. ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน    
- ประเมินผล มี.ค.66  
- สรุปผลและรายงาน 
  

มี.ค.66  

4. 
  

ขั้นปรับปรุงแก้ไข  มี.ค.66  
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ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3. จ้างครูภาษาต่างประเทศ  502,000 นางจุลีพร บุราสิทธิ์ 

  1. ขั้นเตรียมการ เม.ย.65  
2. ขั้นดำเนินการ 

- จ้างครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (ต่างชาติ)  
จำนวน 1 คน (25,000 บาท /เดือน)   
- จ้างครูผู้สอนวิชาภาษาจีน  
จำนวน 1 คน (10,000 บาท /เดือน) 
- จ้างครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ  
จำนวน 1 คน (10,000 บาท/เดือน) 
- ค่าประกันสังคม (ร้อยละ 5/เดือน)   
จำนวน 2 ราย 

 
พ.ค.65 – ก.ย.65 
พ.ย.65 – มี.ค.65 

 
เม.ย.65 – มี.ค.66 

 
เม.ย.65 – มี.ค.66 

 
เม.ย.65 – มี.ค.66 

 
250,000 

 
120,000 

 
120,000 

 
12,000 

3. ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน    
 - ประเมินผล มี.ค.66  
 - สรุปผลและรายงาน มี.ค.66  

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข มี.ค.66  
 
5. งบประมาณที่ใช้  1,093,580 บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 จ้างครูผู้สอนรายวิชาที่ขาดแคลน 

1.1 เงินอุดหนุนรายหัว 
     - จ้างครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา 2 คน 
     - จ้างครูผู้สอนวิชาพลศึกษา 1 คน 
 

 
 

243,180 
142,800 

 
 

243,180 
142,800 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

2 
 

จ้างครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ 
2.1 เงินระดมทรัพยากร 
      - จ้างครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 คน 
         (ชาวต่างชาติ)  
     - จ้างครูผู้สอนวิชาภาษาจนี 1 คน 
2.2 เงินบริจาค 
- จ้างครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 คน 

 
 

250,000 
 

126,000 
 

126,000 

 
 

250,000 
 

126,000 
 

126,000 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 
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ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
3 จ้างยาม และ ภารโรง 

3.1 เงินระดมทรัพยากร 
      - จ้างยาม  1 คน 
3.2  เงินอุดหนุนรายหัว 
     - จ้างภารโรง  1 คน 
 

 
 

102,800 
 

102,800 

 
 

102,800 
 

102,800 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

รวมทั้งสิ้น 1,093,580 1,093,580 - - 
 
6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเสร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 ร้อยละ 80 ของนักเรียน  มีผลการเรียนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

ตรวจสอบ ตรวจนับ  -สมุด ปพ.5 
-เอกสารผลการเรียน 

2 ร้อยละ 80 ของนักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 2.5 ขึ้น
ไป 

ตรวจสอบ ตรวจนับ  -สมุด ปพ.5 
-เอกสารผลการเรียน 

3 ร้อยละ 80 ของนักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

ตรวจสอบ ตรวจนับ  -สมุด ปพ.5 
-เอกสารผลการเรียน 

4 ร้อยละ 70 ของนักเรียน มีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

ตรวจนับ ตรวจสอบ -สมุด ปพ.5 
-เอกสารผลการเรียน 

5 มีแผนพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน
สถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีความ
ปลอดภัย    

ตรวจสอบ -เอกสารงาน/โครงการ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
7.1  นักเรียนร้อยละ 80  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ระดับ 2.5 ขึ้นไป              
7.2  นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 2.5 ขึ้นไป              
7.3  นักเรียนร้อยละ 80  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
7.4  นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดี ขึ้นไป 
7.5  สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
     (ลงชื่อ)......... ...................................ผู้เสนอโครงการ 
                   (นางระพีพร   ปอปาน) 
                         ครชูำนาญการพิเศษ 
 
 
     (ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 

            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 
   รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางสาวนิวร  ผวิกระด้าง) 
                        ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ     พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
สนองพันธกิจโรงเรียน ข้อที ่ 1 พัฒนาคุณภาพผู ้เรียนให้มีความรู ้ ทักษะที ่จำเป็นตาม

หลักสูตรสถานศึกษาและมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่21 
 ข้อที่ 8 พัฒนาอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์ให้สะอาดร่มรื่น สดชื่น 

สวยงาม บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ข้อที่ 9 พัฒนาด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ให้ทันสมัยเพื่อความ

พร้อมในการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 ข้อที่ 8 สถานศึกษาพัฒนาอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์ให้สะอาด 

ร่มรื่น สดชื่น สวยงาม บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้สู่สถานศึกษา
ปลอดภัย 
ข้อที่ 9 สถานศึกษาพัฒนาด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ให้ทันสมัย
เพ่ือความพร้อมในการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 

สนองนโยบายโรงเรียน ข้อที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตาม
หลักสูตรและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
ข้อที่ 11 พัฒนาอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์ให้สะอาดร่มรื่น สดชื่น 
สวยงาม บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  ข้อที่ 12 พัฒนาด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ให้ทันสมัยเพื่อความ
พร้อมในการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที ่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู ้บริหาร
สถานศึกษา 

สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
เลขานุการโครงการ      นางสาวกนกวรรณ  นนทศักดิ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ      พฤษภาคม 2565 – มกราคม 2566 
  
1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) มีหน้าที่พัฒนานักเรียนด้านเทคโนโลยีมัยใหม่ 
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้/ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจำเป็นต่อการเรยีน
วิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาททางด้านการศึกษาไทยในหลายด้าน ทั้งด้านการสนับสนุนการ
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เรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีในการช่วยในการเรียนรู้ เทคโนโลยียังสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้เป็น
อย่างดี ให้ผู้เรียนรู้จักการศึกษาค้นคว้า ทั้งนี้หากเทคโนโลยีต่างๆที่เรามีอยู่และใช้มาอย่างยาวนานหลายรุ่นหลาย
สมัย  เครื่องหรือโครงข่ายการสื่อสารข้อมูลก็ย่อมล้าสมัยหรือใช้การได้ไม่เต็มศักยภาพ  คอมพิวเตอร์ต้องการการ
ดูแลเอาใจใส่และต้องได้รับการพัฒนา ทั้งนี้หากโรงเรียนมีการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย
รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ จะส่งผลให้ผู ้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ไปอีกขั ้นหนึ ่ง นักเรียนจะเกิด
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ดีต้องเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองและการลงมือทำ และจะดีไม่น้อยหากมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ 
  2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการฝึกปฏิบัติงานเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
  2.3 เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ไอซีทีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
  2.4 เพ่ือซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 

  3.1.2 นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จำนวน 451 คน มีอุปกรณ์การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ที่
มีความพร้อมและเพียงพอต่อการศึกษาเรียนรู้ 

  3.1.2 ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 20 เครื่อง ให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ มีอุปกรณ์การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อม
และเพียงพอต่อการศึกษาเรียนรู้ ร้อยละ 80 
 3.2.2 ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 80 
 

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

     - ขออนุมัติโครงการ 
     - ประชุมคณะกรรมการ 

 
พ.ค.65 
พ.ค.65 

- กนกวรรณ นนทศักดิ์ 



ส่วนที่ 4 หน้าที่ 142  
 

 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2 ขั้นดำเนินการ        

     -  ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ 
 

ก.ค.65–ม.ค.66 
 

40,000 
กนกวรรณ นนทศักดิ์ 

3 
 

ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน 
     - ประเมินผล กำกับ ติดตาม  
ตรวจสอบการเนินงานตามกิจกรรม 
     - ตอบแบบสอบถาม 
     - บันทึกการจัดกิจกรรม 

 
ม.ค.66 

 
ม.ค.66 
ม.ค.66 

- กนกวรรณ นนทศักดิ์ 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข  
     - ประเมินผล 
     - สรุปผล 
     - รายงานผล 

 
ก.พ.66 
ก.พ.66 
ก.พ.66 

- กนกวรรณ นนทศักดิ์ 

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

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. จัดซื้อ/ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์-อุปกรณ์ต่อพ่วง 10,000 - - 10,000 
2. จัดซื้อเมาส์และคีย์บอร์ด  2,500 - - 2,500 
3. ล้างเครื่องปรับอากาศ 2,500 - 2,500 - 
4. คอมพิวเตอร์ประกอบเพ่ือการศึกษา 25,000 - - 25,000 

รวมทั้งสิ้น 40,000 - 2,500 37,500 
 

6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. นักเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย  

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ 
สอบถาม แบบสอบถาม 

2. นักเรียนมีทักษะในการฝึกปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

ตรวจสอบ ปพ.5 

3. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้
ไอซีทีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
 

ตรวจสอบ แบบลงเวลาใช้ห้อง 
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ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
4. ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ 

ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอบถาม แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 เพ่ือให้นักเรียนได้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ 
  7.2 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการฝึกปฏิบัติงานเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
  7.3 เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ไอซีทีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
  7.4 เพ่ือซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
(ลงชื่อ).......... .......................................ผู้เสนอโครงการ 

           (นางสาวกนกวรรณ นนทศักดิ์) 
                    ครูชำนาญการ 

 

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

            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 
   รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางสาวนิวร  ผวิกระด้าง) 
                        ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ     พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
สนองพันธกิจโรงเรียน  ข้อที่ 9 พัฒนาด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ให้ทันสมัยเพ่ือความพร้อมในการ 
     เรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี  21 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 9 สถานศึกษาพัฒนาด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ให้ทันสมัยเพ่ือความ 
     พร้อมในการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 
สนองนโยบายโรงเรียน  ข้อที่ 12 พัฒนาด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ให้ทันสมัยเพ่ือความพร้อมใน 
    การเรียนรู้สู่ศตวรรษที่    21 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน              กลยุทธ์ที่ 2   กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ             งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
เลขานุการโครงการ    นายเจริญ  เรืองรอง 
ระยะเวลาดำเนินการ    เมษายน  2565 - มีนาคม  2566 
 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 เพื่อพัฒนาให้เป็นไปตามพันธกิจโรงเรียน ข้อที่ 9 พัฒนาด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ให้ทันสมัยเพ่ือ

ความพร้อมในการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 
   

2. วัตถุประสงค์    
           โรงเรียนมีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลาย  ทันสมัยและเพียงพอที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้และตรงตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

3. เป้าหมาย   
3.1 เชิงปริมาณ   
     ผู้เรียนและบุคลากรจำนวน 451 คน ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
3.2 เชิงคุณภาพ   
     ผู้เรียนมีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างเหมาะสม 
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4. กิจกรรมและการดำเนินงาน   
ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

  -เขียนโครงการ 
  -เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

 
พ.ค. 65 
พ.ค.65 

 
- 
- 

นายเจริญ  เรืองรอง 

2 ขั้นดำเนินการ 
  -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

 
15  มิ.ย.65 – พ.ย.66 

 
30,000 

 

3 ขั้นติดตามประเมินผล 
  -ประเมินผล 

 
ก.พ. 66 

 
- 

 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข ก.พ. 66 -  
 
5. งบประมาณที่ใช้ จำนวน 30,000  บาท  

ที ่ รายการ / กิจกรรม / การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
1 อุปกรณ์ระบบภาพ เสียง อินเตอร์เน็ต

ภายในโรงเรียน 
30,000 - - 30,000 

 รวมเงินงบประมาณ 30,000 - - 30,000 

 
6. การประเมินผล   

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ 
วิธีการวัด / 
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

1 ผู้เรียนและบุคลากรจำนวน 451 คน ใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ตรวจนับ 
แบบสอบถาม 

ทะเบียนสื่อ
นวัตกรรม 

2 ครูร้อยละ 80 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ตรวจนับ 
แบบสอบถาม 

ทะเบียนสื่อ
นวัตกรรม 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   

ครูมีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่หลากหลาย ทันสมัย เพียงพอที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

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

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

                  (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 
            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 
   รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางสาวนิวร  ผวิกระด้าง) 
                        ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   พัฒนางานทะเบียน - วัดผล  
สนองพันธกิจโรงเรียน   ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสถานศึกษา 
       หลากหลาย 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน  ข้อที่ 6 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพื่อส่งเสริม 
     คุณภาพของสถานศึกษา 

     สนองนโยบายโรงเรียน   ข้อที่ 9 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
เลขานุการโครงการ  นายกรีฑาพล  เทพแก้ว 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2565 / มีนาคม  2565 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 กลุ ่มบริหารวิชาการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ มีหน้าที ่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา การ
ปฏิบัติงานทะเบียนวัดผลเป็นงานเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลนักเรียนทุกคน และผลการเรียนของนักเรียน มีการ
จัดเก็บข้อมูลด้วยโปรแกรมงานทะเบียน (SGS) ซึ่งมีการพัฒนาระบบ พัฒนาโปรแกรมให้สะดวก รวดเร็ว เพ่ือ
รองรับข้อมูล เก็บข้อมูล และเรียกใช้ข้อมูลอย่างเป็นปัจจุบัน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ข้อ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ กลุ่มบริหารวิชาการเห็นความสำคัญจึงได้มีโครงการพัฒนางานทะเบียนวัดผลขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือการวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ   
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
3.1.2 เพ่ือให้ครูทุกคนใช้โปรแกรมงานทะเบียนในการจัดทำทะเบียนวัดผลรายวิชา (SGS)   
3.1.3 เพ่ือให้มีเอกสารการประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.1-ปพ.9)  

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

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

- สำรวจปัญหา ความต้องการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 
พ.ค. 2565 

ครูกรีฑาพล  เทพแก้ว 

2. ขั้นดำเนินการ 
-จัดซื้อเอกสารการประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1-ปพ.9) 
- อบรม ปรับปรุง / พัฒนาการใช้โปรแกรมงาน
ทะเบียน SGS 

 
พ.ค. 2565 

 
ต.ค. 2565 
มี.ค. 2566 

ครูกรีฑาพล  เทพแก้ว 

3. ขั้นประเมินติดตาม 
- ประเมินผล 
- สรุปผล / รายงานผล 

 
มี.ค. 2563 

ครูกรีฑาพล  เทพแก้ว 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- พัฒนาการใช้โปรแกรมงานทะเบียน              
  การจัดทำทะเบียนวัดผลรายวิชา  (SGS) โดยครูผู้สอน 

 
มี.ค. 2563 

ครูกรีฑาพล  เทพแก้ว 

 
5. งบประมาณที่ใช้ จำนวน 5,600 บาท 

ที ่ รายการ / กิจกรรม / การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
1. 
2. 
3. 

ปพ.1  
ปพ.2 
ปพ.3 

3,200 
400 

2,000 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

3,200 
400 

2,000 
 รวม 5,600 - - 5,600 
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6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ 
วิธีการวัด / 
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. สถานศึกษาพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และดำเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม 

แฟ้มเอกสาร 
เอกสารงานทะเบียน 
ปพ.ต่าง ๆ 

โปรแกรมงาน
ทะเบียน 
การจัดทำ

ทะเบียนวัดผล
รายวิชา  (SGS) 
 

2. สถานศึกษากำกับ ติดตามและประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน และเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

ตรวจสมุด ปพ.5   
ตรวจแบบรายงานผล 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ ร้อยละ  100   
7.2 ครูทุกคนใช้โปรแกรมงานทะเบียนในการจัดทำทะเบียนวัดผลรายวิชา (SGS) 

 7.3 งานข้อมูลสารสนเทศ งาน GPA/PR มีการจัดการอย่างเป็นระบบ 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ                

                                    
      (ลงชื่อ)............... ...............................ผู้เสนอโครงการ 

                     (นายกรีฑาพล  เทพแก้ว) 
                  ครูชำนาญการพิเศษ 
 

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

                                                              (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 
                                                     ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
                                                   

  (ลงชื่อ)……………………………………… ผู้ขออนุมัติโครงการ 
                                                            (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 
                             รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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  (ลงชื่อ)……………………………………… ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                            (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
                               ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 
สนองพันธกิจโรงเรียน   ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสถานศึกษา  
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน  ข้อที่ 6 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพื่อส่งเสริม 
     คุณภาพของสถานศึกษา 
สนองนโยบายโรงเรียน   ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริการ ส่งเสริมทางด้านวิชาการ กิจกรรมเพ่ือสุขอนามัย 
     สุขภาพจิตที่ดีแก่นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชนสู่สถานศึกษาปลอดภัย 
    ข้อที่ 9 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
เลขานุการโครงการ  นางกรกนก  บุญเนือง 
ระยะเวลาดำเนินการ  วันที่ 24-28 เมษายน 2565 
 

 

1. หลักการและเหตุผล   
 เพื ่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ กลุ่ม
บริหารงานวิชาการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือ
พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 
 
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 ได้เข้าเรียนและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ    
 3.1.2 นักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 120 คน ได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ  
 3.1.3 นักเรียนชั้น ม.4 จำนวน 80 คน ได้เช้ารับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ร้อยละ 100 ได้เข้าเรียนและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ    
3.2.2 นักเรียนชั้น ม.1 ร้อยละ 100 ได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน    
3.2.3 นักเรียนชั้น ม.4 ร้อยละ 100 ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 

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

- ประชุม วางแผน  
- ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 

 
 

มีนาคม 65 
 

 
 
- 

 
กลุ่มบริหารงาน

วิชาการ 
 

2. ขั้นดำเนินการ  (D) 
- ดำเนินการรับสมัครตาม วัน เวลาที่กำหนด 

24-28 เม.ย.66  
3,000 

 
กรรมการตามคำสั่ง 

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

 
 เม.ย.66 

 

  
นายกรีฑาพล  เทพ

แก้ว 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข  (A) 

1. รับสมัครนักเรียนที่ไม่ได้มาสมัครตามวัน  
เวลาที่กำหนด 
2. แนะนำผู้ปกครองให้นำนักเรียนที่อ่านไม่
ออกไปตรวจวัด IQ 

 
พ.ค. 66 

 กลุ่มบริหารวิชาการ 

 
5. งบประมาณที่ใช้ จำนวน 3,000 บาท   

ที ่ รายการ / กิจกรรม / การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
1. ค่าอาหารครูผู้รับสมัคร 3,000 - - - 

 รวม 3,000 - - - 
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6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ 
วิธีการวัด / 
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 จำนวน 200 คน ได้เข้าเรียน 
และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ    

ตรวจนับ 
สังเกต 

แบบบันทึกการสังเกต 

2. นักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 120 คน ได้เข้ารับการศึกษา
ภาคบังคับครบทุกคน    

ตรวจนับ 
สังเกต 

แบบบันทึกการสังเกต 

3. นักเรียนชั้น ม.4 จำนวน 80 คน ได้เข้ารับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานครบทุกคน    

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.4 ร้อยละ 100 ได้เข้ารับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานครบทุกคน 

       

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ                
                                    

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

 
 

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

            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 
   รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางสาวนิวร  ผวิกระด้าง) 
                        ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สนองพันธกิจโรงเรียน            ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
     สถานศึกษา และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
     ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการ 
     ทำงานเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
    ข้อที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
     ท้องถิ่น และภูมิใจในความเป็นไทย 
     ข้อที่ 4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน  ข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษาและมีทักษะ 
     การเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
    ข้อที่ 2 ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการทำงานเป็นทีมและมี 
     ภาวะผู้นำ 

ข้อที่ 3 ผู้เรียนมีอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ภูมิใจในความเป็นไทย 
ข้อที่ 4 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

     บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
สนองนโยบายโรงเรียน  ข้อที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและ

ทักษะทีจ่ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
    ข้อที่ 2 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
     รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ           กลุ่มบริหารวิชาการ 
เลขานุการโครงการ  นางสาวเกษร  เชาวลิต  
ระยะเวลาดำเนินการ  กันยายน 2565 
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1. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 มีจุดหมายที่สำคัญ คือ การจัดการศึกษาต้องมุ่งเน้น 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล          
จากจุดหมายของหลักสูตรดังกล่าว การจัดกระบวนการเรียนการสอนจึงต้องมุ่งพัฒนา ผู้เรียนให้มีความรู้คู่
คุณธรรมซึ่งมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมและโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตลอดจน
สามารถแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม รัก
ความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ ซึ่งการที่จะจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม เสริมสร้างผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ครูและบุคลากรทุกคนจะต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการ
จัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลเป็นอย่างดี โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จึงได้ดำเนินโครงการ 
การปรับปรุง-พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา      ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องตามยุคการเปลี่ยนแปลง 
และบริบทของสถานศึกษา ตามกลยุทธ์ที ่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา สามารถตรวจสอบได้ และ
นำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้สถานศึกษามีการพัฒนา ปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
2.2 เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและ

สามารถตรวจสอบได้  
2.3 เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ เหมาะสม

และสอดคล้องกับท้องถิ่น เชื่อมโยงชีวิตจริง  
2.4 เพื่อให้ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง

สติปัญญา   
2.5 เพื่อให้สถานศึกษามีการดูแลจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนทุกกลุ่มรวมถึงนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษ   
2.6 เพ่ือให้ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
2.7 เพ่ือให้โรงเรียนจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด และความสนใจ  
2.8 เพ่ือให้โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ  

ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน  
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 สถานศึกษาร้อยละ 80 มีหลักสูตรเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
3.1.2 สถานศึกษาร้อยละ 80 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 

และความสนใจ 
3.1.3 สถานศึกษาร้อยละ 80 มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 

ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
3.1.4 สถานศึกษาร้อยละ 80 การสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ

จริงและสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
3.1.5 สถานศึกษาร้อยละ 80 มีการนิเทศภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและนำผลไปปรับปรุง

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
3.2.2 สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความ

สนใจ 
3.2.3 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  
3.2.4 สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและ 

สามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
3.2.5 สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและนำผลไปปรับปรุงการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ 
 

4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

   1. บันทึกข้อความแจ้งครูทุกคนรับทราบการ
ดำเนินงานการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบแต่ละฝ่าย 
   3. วางแผนการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 

กันยายน 
2565 

 
 
 
 
 
 

 
3,910 

 
 
 
 
 
 

 
 
ครูเกษร เชาวลิต 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทำปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
และหลักสูตรกลุ่มสาระ 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
  1. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
  2. จัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระ 
  3. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
 

 

3. ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน (Check) 
  1. นิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน/ให้
คำแนะนำ ช่วยเหลือเมื่อพบปัญหาในการ
ดำเนินงาน 
  2. ประเมินผลการดำเนินงาน 
  3. ประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม 
และผู้เกี่ยวข้อง 
  4. สรุปผลการดำเนินงาน/รายงานผล 
  5. กลุ่มสาระนำหลักสูตรมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  1. สรุปผลการดำเนินงาน 
  2. นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา 
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

 
5. งบประมาณที่ใช้ จำนวน 4,530 บาท 

ที ่ รายการ / กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 70 บาท 1 มื้อ 

จำนวน 31 คน 
2,480 - 2,480 - 

2.  ค่าอาหารอาหารว่าง มื้อละ 25 บาท 2 มื้อ  
50 บาท จำนวน 31 คน  

1,550  1,550 - 

3. ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดทำเอกสารปรับปรุงหลักสูตร 500 -  500 
 รวมทั้งสิ้น 4,530 - 4,030 500 

 
 
 



ส่วนที่ 4 หน้าที่ 158  
 

 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ 
วิธีการวัด / 
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 

สังเกต 
ประเมินผลโครงการ 

แบบสังเกต 
แบบประเมินโครงการ 

2. สถานศึกษาจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด และความสนใจ  

สังเกต 
ประเมินผลโครงการ 

แบบสังเกต 
แบบประเมินโครงการ 

3. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม
และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

สังเกต 
ประเมินผลโครงการ 

แบบสังเกต 
แบบประเมินโครงการ 

4. สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และสามารถ
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

สังเกต 
ประเมินผลโครงการ 

แบบสังเกต 
แบบประเมินโครงการ 

5. สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบและนำผลไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ  

สังเกต 
ประเมินผลโครงการ 

แบบสังเกต 
แบบประเมินโครงการ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั ้งด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ  และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

7.2 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 
7.3 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
7.4 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
7.5 สถานศึกษาจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด และความสนใจ  
7.6 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 

ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
7.7 สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และสามารถ

สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
7.8 สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและนำผลไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ  
7.9 นักเรียนเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลาย เลือกเรียนตามความถนัด และความสนใจ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

       
             (ลงชื่อ) …………………………… ผู้เสนอโครงการ  

               (นางสาวเกษร  เชาวลติ) 
       ครูชำนาญการพิเศษ 

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

 
(ลงชื่อ) …………………………… ผู้ขออนุมัติโครงการ  

             (นายปัญญาวุฒิ ธนาวุฒ)ิ 
               รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
      (ลงชื่อ) …………………………… ผู้อนุมัติโครงการ  
            (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   การนิเทศภายใน 
สนองพันธกิจโรงเรียน  ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 11 สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตาม 
     มาตรฐานวิชาชีพ 
สนองนโยบายโรงเรียน  ข้อที่ 9 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสถานศึกษา 
     ข้อที่ 13 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ  
     และได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
เลขานุการโครงการ  นางกรกนก  บุญเนือง 
ระยะเวลาดำเนินการ  กรกฎาคม  2565  และ  กุมภาพันธ์  2566 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
การนิเทศการเรียนการสอนภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ จะทำให้ครูและผู้บริหารได้มองเห็น

ปัญหา  ทำให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที  ก่อให้เกิดการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ตาม มาตรฐานที่  2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และมีการการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษา เพื่อนำผลไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดี คนเก่ง 
และมีความสุข  ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบการนิเทศการเรียนการสอน  
  2.2  เพ่ือให้ครูได้นำผลการนิเทศไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยู่เสมอ  
 

3.  เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
       3.1.1  ครูทุกคนของโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ได้รับการนิเทศการเรียนการสอน 
       3.1.2  ครูทุกคนของโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ นำผลการนิเทศไปปรับปรุงการสอน 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
                  3.2.1 โรงเรียนมีการจัดการด้านการนิเทศการเรียนการสอน   
                  3.2.2 ครูร้อยละ 100 ได้นำผลการนิเทศไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยู่เสมอ  
 
4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ   

 
 
 
 
 
 

นางกรกนก  บุญเนือง 

      -  ขออนุมัติโครงการ 16 พ.ค.65 
      -  ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 21 พ.ค.65 
      -  ประชุมคณะกรรมการ 24 พ.ค.65 
      -  จัดทำปฏิทินการนิเทศ 27 พ.ค.65 
      -  แจ้งครูและแจกปฏิทิน 6 มิ.ย.65 
2 ขั้นดำเนินการ  
      -  จัดการนิเทศ ณ ห้องศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ก.ค.65 

ธ.ค.65 
3 ขั้นตรวจสอบ  
      -  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือหาข้อดี –ข้อเสียและ

แนวทางพัฒนาข้อดี  ปรับปรุงข้อเสีย 
ส.ค.65 
ม.ค.66 

4 ขั้นรายงานผล  
      -  ประเมินผล  ก.พ.66 
      -  สรุปผล  ก.พ.66 
      -  รายงานผล มี.ค.66 

 
5.  งบประมาณที่ใช้   -   บาท 

ที ่
รายการ/กิจกรรมการใช้ 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

จำแนกหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 

1 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ - - - - 
2 ค่าเอกสาร - - - - 
 รวม - - - - 
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6.  การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ

ทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและทักษะ
ตามมาตรฐานตำแหน่ง 

การสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 

2 สถานศึกษากำกับ ติดตามและประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษาอย่าง
เหมาะสม ชัดเจน และเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

การสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1  โรงเรียนมีการจัดการนิเทศการเรียนการสอนเป็นระบบดีขึ้น 
7.2  ครูนำผลการนิเทศไปปรับปรุงการเรียนการสอนทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
7.3  ผู้บริหารได้รับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องขึ้น 

     7.4  ครูมีความพึงพอใจที่ได้รับการนิเทศสูงขึ้น 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ                                    
          (ลงชื่อ)............. .................................ผู้เสนอโครงการ 
                      (นางกรกนก  บุญเนือง) 
                                ครูชำนาญการ 
 
     (ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 
                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ     พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียน 
สนองพันธกิจ ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
 สถานศึกษาและมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน            ข้อที่ 1 ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษาและมี 
  ทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
สนองนโยบายโรงเรียน           ข้อที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  
  สถานศึกษา และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
สนองกลยุทธ์ที่                          สนองกลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานที่                        มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
ลักษณะโครงการ                        โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ                 กลุ่มบริหารวิชาการ (ห้องสมุดโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์) 
เลขานุการโครงการ                    นางวาสนา  หนูหนัน 
ระยะเวลาดำเนินการ                   พฤษภาคม  2565 – กุมภาพันธ์  2566 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ห้องสมุดมีหน้าที่จัดหาสื่อ/ วัสดุการอ่านประเภทต่างๆ เพื่อตอบสนองพันธกิจโรงเรียน ข้อที่ 1พัฒนา

คุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีทักษะ การเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 สนองเป้าประสงค์โรงเรียน  ข้อที่ 1 ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา และมี
ทักษะการเรียนรู้ ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สนองนโยบายโรงเรียน ข้อที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สนองกลยุทธ์ที่ 2 
กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา สนองมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

 
2. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีทักษะการ
เรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จำนวน 451 คน ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
3.1.2 บุคลากรโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จำนวน 32 คน ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้โรงเรียน 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ร้อยละ 80 

 
 

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

1 ขั้นการเตรียมการ  

ตลอดปีการศึกษา 

2565 

 

- 

 

 

 

นางวาสนา  

หนูหนัน 

 

 - จัดหา/จัดซื้อ วารสาร นิตยสาร 

2 ขั้นดำเนินการ 4,000 

 - สืบราคาติดต่อร้าน 

3 ขั้นตอนสรุปผล มี.ค.66 - 

 -สรุปผลประเมินผล/รายงานผล 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
 - 

 -นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป 

 
5. งบประมาณที่ใช้   4,000 บาท 

ที ่ รายการกิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ค่าวัสดุ  
   - นิตยสาร 
   -วารสาร 

4,000 - - 4,000 

รวม 4,000 - - 10,000 

 
6.การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัดผล เครื่องมือที่วัด 

1 เก็บสถิติการใช้บริการ เก็บสถิติ แบบเก็บสถิติ 

2 ผลการประเมินความพึงพอใจ ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ร้อยละ 80 ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
7.2 บุคลากรโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ร้อยละ 80 ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
                                             (ลงชื่อ)........... ............................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                (นางวาสนา  หนูหนัน) 
                                                                 ครูชำนาญการพิเศษ 
                                                                       
 
     (ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 
                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ สอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6             
                                  ปีการศึกษา  2565 
สนองพันธกิจโรงเรียน        ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน   ข้อที่ 6 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพ 
                                    ของสถานศึกษา 
สนองนโยบายโรงเรียน        ข้อที่ 2 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก 
  การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
                                    ข้อที่ 9 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน      มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
เลขานุการโครงการ นางวนิดา  ยุเหล็ก 
ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 กลุ ่มบริหารวิชาการโรงเรียนสระแก้วร ัตนวิทย์ มีหน้าที ่ส ่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา และส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการร่วมมือกันกับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาวิถี
การเรียนรู้ในชุมชน  ตามมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ข้อ 2.2 
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ข้อ 2.2.3 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จึงจัดให้
มีโครงการสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ภายใน 
และภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 2.2. เพื ่อให้มีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ    
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 
300 คน เข้าสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ   
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3.1.2 สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และให้บริการด้านวิชาการแก่โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัด
นครศรีธรรมราช   

3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา  สังกัดโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ร้อยละ 

80 เข้าสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ   
 3.2.2 สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และให้บริการด้านวิชาการแก่โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัด

นครศรีธรรมราช   
 

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

- ประชุม วางแผนการดำเนินงาน / แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
- ประชาสัมพันธ์ 
- รับสมัครนักเรียน 
- ประกาศรายชื่อ เลขประจำตัวสอบ หน้าห้องสอบ 

 
25 พฤศจิกายน 2564 

1 ธันวาคม 2564 
16 ธ.ค. 64 –10 ม.ค. 

65ม.ค. 65 

 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
กรรมการตามคำสั่ง 

 

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

 
22  มกราคม  2565 

 
27  มกราคม  2565 
4 กุมภาพันธ์  2565 

 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
กรรมการตามคำสั่ง 

3. ขั้นประเมินติดตาม 
- ประเมินผล 
- สรุปผล / รายงานผล 

 
17 กุมภาพันธ์ 2565 

 
ครูวนิดา  ยุเหล็ก 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในวันมอบรางวัล 
- ใช้สถานที่ในห้องประชุม  
- ผู้เรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์เข้าร่วมในพิธีด้วย 

 
 

5  กุมภาพันธ์  2565 

 
 

กรรมการตามคำสั่ง 
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5. งบประมาณที่ใช้  จำนวน   -   บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

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

 

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

ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 300 คน  เข้าสอบวัด
ความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ   

ตรวจนับ / ทดสอบ ใบสมัครสอบ 
แบบทดสอบ 

2.  สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และให้บริการด้านวิชาการแก่
โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตรวจนับ / 
ตอบแบบสอบถาม 

ใบสมัครสอบ 
แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
7.1  ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ร้อยละ 80 

เข้าสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  
7.2  สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และให้บริการด้านวิชาการแก่โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัด

นครศรีธรรมราช   
 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

     (ลงชื่อ) …………………………… ผู้เสนอโครงการ  

      (นางวนิดา  ยุเหล็ก) 
      ครชูำนาญการพิเศษ 

       
 
     (ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 
                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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(ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ    สร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียน 
สนองพันธกิจโรงเรียน    ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา  
     และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา  
     และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
สนองนโยบายโรงเรียน  ข้อที่ 2 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   
     รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    ข้อที่ 7  สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  
     และกีฬา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
 ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงบประมาณ 
เลขานุการโครงการ    นางสาววาสนา คุระแก้ว 
ระยะเวลาดำเนินการ   มิถุนายน  2565 - กุมภาพันธ์  2566 
.................................................................................................................... ....................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน นักเรียนเป็นปัจจัยหลักของความสําเร็จในการพัฒนาทุกด้านของ
โรงเรียน เพราะนักเรียนมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพของ
ครู ดังนั้นเพื่อเป็นส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้กล้าแสดงออก  มีความรู้ความสามารถ  มีคุณธรรม  จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  ทางโรงเรียนเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะ  ในระดับ
เขตพื้นที่  อำเภอ  จังหวัด  ที่มีความตั้งใจ  เสียสละ  มุ่งมั่ น และได้รับรางวัล  จึงได้จัดโครงการสร้างขวัญ
กำลังใจแก่นักเรียนขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะ ในระดับเขตพ้ืนที่  อำเภอ  จังหวัด   
 2.2 เพ่ือให้สร้างขวัญและกำลังใจให้นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน   
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
       3.1.1 นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะ ในระดับเขตพ้ืนที่  อำเภอ จังหวัด  ได้รับรางวัลทุกคน 
 3.1.2 สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนทุกคน  
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะ ในระดับเขตพ้ืนที่  อำเภอ จังหวัด  ได้รับรางวัล 
 3.2.2 สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 
 
4. กิจกรรมและการดำเนินการ 

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

นางสาววาสนา 
คุระแก้ว 

     - เขียนโครงการ พ.ค. 2565 
2 ขั้นดำเนินการ  
     - ยกย่องชมเชยหน้าแถว   มิ.ย. 65 – ก.พ. 66 
     - มอบเงินรางวัลตามที่กำหนด ทุกครั้งที่นักเรียนเข้า

ร่วมประกวด แข่งขัน 
และได้รับรางวัล ระดับ

เขต อำเภอ จังหวัด 
3 ขั้นสรุปผลประเมินผล  
     - ประเมินผล ก.พ. 2566 

 

5. งบประมาณ    จำนวน  40,000    บาท   

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1 
 

ค่าตอบแทนนักเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง 

40,000 40,000 - - 

รวมเงิน 40,000 40,000 - - 
 

6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 
 

นักเรียนทีเ่ข้าร่วมแข่งขันทักษะ ในระดับเขตพ้ืนที่  
อำเภอ จังหวัด  ได้รับรางวัลทุกคน 

สังเกต/สอบถาม 
 
 

 
ใบประกาศผลจาก
หน่วยงานระดับเขต 

อำเภอ จังหวัด 2 
 

สร้างขวัญและกำลังใจให้นักเรียนที่สร้างชื่อเสียง
ให้กับโรงเรียน 

สังเกต/สอบถาม 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้เรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะ ในระดับเขตพ้ืนที่  อำเภอ  จังหวัด  ได้รับรางวัลทุกคน 
 7.2 สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนทุกคน 
   
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

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

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

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

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

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

      ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ    ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองพันธกิจโรงเรียน  ข้อที่ 6 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพื่อส่งเสริม 
     คุณภาพของสถานศึกษา 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 6 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพื่อส่งเสริม 

คุณภาพของสถานศึกษา  
สนองนโยบายโรงเรียน   ข้อที่ 9 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เลขานุการโครงการ    นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒ ิ
ระยะเวลาดำเนินการ     พฤษภาคม  2565 - มีนาคม  2566 
............................................................................................................................. .............................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 การบริหารงานของ
สถานศึกษาจะต้องได้รับความร่วมมือระหว่างชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นบุคคลที่ได้รับบทบาทหน้าที่
ส่งเสริม  ดูแล  ติดตาม การบริหารงานในสถานศึกษา 
 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อโรงเรียนและชุมชน  จึงต้องมีการประชุมวางแผน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และชี้แจงแนวปฏิบัติในการดำเนินงานต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์   
 2.1  เพื่อประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 2.2  เพื่อกำกับดูแล ติดตาม  การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษา 
 

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

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.1.1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
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4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ  ผอ.รร. 
     - ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน พ.ค. 2565  
2 ขั้นดำเนินการ  นายปัญญาวุฒิ ธนาวุฒิ 
 - ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  ครั้งที่ 1 พ.ค.2565  
 - ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  ครั้งที่ 2 ก.พ. 2566  
3 ขั้นสรุปผลประเมินผล   
     - ประเมินผล มี.ค. 2566  

 
5. งบประมาณ    จำนวน        -     บาท   (เบิกจากเงินงบประมาณ) 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา - - - - 
รวม - - - - 

 
6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 จำนวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
นับจำนวนครั้ง บันทึกการประชุม 

2 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการใน
สถานศึกษา 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

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

7.2 เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อโรงเรียนและชุมชน 
7.3 สถานศึกษาได้รับการติดตาม  กำกับ  ดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาแบบมีส่วน 

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

 
 

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

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 

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

          รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
 
 

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

         ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ     จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
สนองพันธกิจโรงเรียน ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสถานศึกษา 
 ข้อที่ 7 พัฒนาและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำปีอย่าง

ต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสถานศึกษา 
 ข้อที่ 7 พัฒนาและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำปีอย่าง

ต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน 
สนองนโยบายโรงเรียน ข้อที่ 9 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสถานศึกษา 
 ข้อที่ 10 พัฒนาและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำปีอย่าง

ต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงบประมาณ 
เลขานุการโครงการ  นางสาววาสนา  คุระแก้ว 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2565 - มีนาคม 2566 
............................................................................................................................. .............................................. 
1.  หลักการและเหตุผล 
  โครงการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปี จัดทำเพื่อพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การศึกษา 
และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9(3) 
ให้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักท่ีสำคัญข้อหนึ่ง คือ มีการกำหนด
มาตรฐานการศึกษา นำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาตามท่ีกำหนด  
  งานแผนงานโรงเรียนมีหน้าที่สนับสนุนให้บุคลากรทุกกลุ่มงาน  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดำเนินการ
จัดการเรียนการสอน  การจัดทำโครงการต่างๆในสถานศึกษา  อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพทางด้านการ
บริหารจัดการของโรงเรียนให้ทันเหตุการณ์ในยุคโลกาภิวัฒน์และสนองนโยบายในการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2542 (ปรับปรุง พ.ศ. 2545)  ที่ให้มีการจัดการเรียนรู้และวัดประเมินผล
ที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพ่ือให้เป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 
  

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือจัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ที่มุ่งหมายคุณภาพตามมาตรฐาน  
การศึกษาของสถานศึกษา 
 2.2 เพ่ือรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 

กลุ่มบริหารงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม มีงบประมาณสนับสนุนในการบริหารงานตาม
งาน/โครงการ 
  3.2  เชิงคุณภาพ 

3.2.1 มีจัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ที่มุ่งหมายคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

3.2.2 มีการรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 
 

4.  วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ  

นางสาววาสนา คุระแก้ว 
นางสาวกนกวรรณ นนทศักดิ์ 

   -  ขออนุมัติโครงการ พ.ค.65 
   -  ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค.65 
   -  ประชุมคณะกรรมการ พ.ค.65 
2 ขั้นดำเนินการ  
   - ครูทุกคนเขียนโครงการ 

  - ประชุมตัดงบประมาณและจัดทำแผนประจำปี 
  - ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

พ.ค.65 
พ.ค.65 

ตลอดปีการศึกษา 
3 ขั้นตรวจสอบ  
   -  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือหาข้อดี –ข้อเสีย

และแนวทางพัฒนาข้อดี  ปรับปรุงข้อเสีย 
  - ประชุมเขียนโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา 
 

มี.ค.66 
4 ขั้นรายงานผล  
   -  ประเมินผล / สรุปผล มี.ค.66 
   -  รายงานผล มี.ค.66 
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5. งบประมาณ  จำนวน 7,170  บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
ประชุมเขียนโครงการ     
1. กระดาษ A4 10 รีม 1,250 - - 1,250 
2. ค่าเข้าเล่มรายงานโครงการ 1 เล่ม 150 - - 150 
3. ค่าเข้าเล่มแผนปฏิบัติการ 4 เล่ม 600 - - 600 
4. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 70 บาท 32 คน 2,240 - 2,240 - 
5. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆละ 25 บาท 32 คน 1,600 - 1,600 - 
6. กระดาษการ์ดสีขาว A4 180 แกรม  

 (แพ็ค 200 แผ่น) 
250 - - 250 

ประชุมตัดงบประมาณ      
7. ค่าอาหาร กลางวัน 1 มื้อๆ ละ 70บาท 9 คน 630 - 630 - 
8.  ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 9 คน 450 - 450 - 
 รวม 7,170 - 4,920 2,150 

 
6.  การประเมินผล 
  ที่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. กลุ่มบริหารงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม 

มีงบประมาณสนับสนุนในการบริหารงานตาม
งาน/โครงการ 

รายงานโครงการ แบบรายงานโครงการ 

2.  มีจัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 2565 ที่มุ่งหมายคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ตอบแบบประเมินความ
พึงพอใจ 

 

แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

3. มีการรายงานผลการดำเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 

รายงานโครงการ แบบรายงานโครงการ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1 มีจัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ที่มุ่งหมายคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
 7.2 มีการรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

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

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

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

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

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

      ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้ “สะอาด สดชื่น ร่มรื่น สวยงาม  
     บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้” 
สนองพันธ์กิจโรงเรียน ข้อที่ 8 พัฒนาอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์ให้สะอาดร่มรื่น สดชื่น สวยงาม 

บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที ่ 8 สถานศึกษาพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ให้สะอาดร่มรื ่น สดชื่น 

สวยงาม บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ สู่สถานศึกษาปลอดภัย  
สนองนโยบายโรงเรียน ข้อที่ 2 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  ข้อที ่ 11 พัฒนาอาคารสถานที ่และภูมิทัศน์ให้สะอาดร่มรื ่น สดชื ่น สวยงาม 

บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารทั่วไป   
เลขานุการโครงการ  นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ 
ระยะเวลาดำเนินการ  เมษายน  2565 - มีนาคม 2566 
- 
1.  หลักการและเหตุผล 

ยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านเทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม 
การเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ จะทำให้ผู้เรียนสามารถ
เติบโตไปพร้อม ๆ กับความรู้ที่จะสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้องค์ประกอบหนึ่งที่มี
ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน คือ การจัดแหล่ง
เรียนรู้ที่ดีและเหมาะสมให้กับผู้เรียน เนื่องด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษ   ที่ 21 นั้น บทบาทของ
ครูได้ปรับเปลี่ยนบทบาทตนเองจากผู้สอนไปเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้    ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การลงมือปฏิบัติ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้  ฉะนั้นการสนับสนุน               การเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ทางด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การจัดการเรียนรู้      ของครูผู้สอนและ
ผู้เรียนสามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้น โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์จึงเห็นความสำคัญของการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ให้มีความสะอาด   
สดชื่น  ร่มรื่น สวยงาม และบรรยากาศเอื ้อต่อการเรียนรู้  เป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ข องผู้เร ียน      
ควบคู่กับการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์  พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียน  
โดยเน้นให้นักเรียนได้มีส่วนในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมภายใน มีความร่มรื่น เป็นสัดส่วน
สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดดูแล บำรุงรักษาอาคารเรียน ห้องน้า ห้องส้วม ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอ้ี 
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และอื ่น ๆ ให้อยู ่ในสภาพที่เรียบร้อย สะอาด เป็นระเบียบ มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ จัดสวนหย่อม         
ตามจุดต่าง ๆ เพ่ือให้บรรยากาศ น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง             ผู้เรียน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้เรียนทุกคนทุกห้องมีเขต
พื้นที่รับผิดชอบของตนเอง ทำความสะอาดบริเวณที่ตนเองรับผิดชอบให้สะอาด ร่มรื่นน่าอยู่ เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่สะอาด สดชื่น ร่มรื่น สวยงามและบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3 เพ่ือให้โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่สวยงาม บรรยากาศเอื้อต่อ       

การเรียนรู้ 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วยแหล่งเรียนรู้ที่สะอาด สดชื่น ร่มรื่นและสวยงาม  
 3.1.2 ร้อยละ 90 ของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
สระแก้วรัตนวิทย์ที่สะอาด สดชื่น ร่มรื่น สวยงาม มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.1.3 ร้อยละ 90  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่สวยงาม บ ร ร ย า ก า ศ
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ผู้เรียนรักการเรียนรู้ มีคุณธรรม เป็นพลเมืองที่ดี  มีคุณภาพจากแหล่งเรียนรู้ที่สะอาด สดชื่น 

ร่มรื่นและสวยงาม 
3.2.2 ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักและให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของ

สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึ้นและพัฒนามากขึ้น 
3.2.3  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่สวยงาม บรรยากาศเอื้อต่อการ

เรียนรู้ 
 
4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ   

ผอ.รร.     - ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน เม.ย. 2565 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
    - หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2 ขั้นดำเนินการ   
 
 
นายปัญญาวุฒิ ธนาวุฒิ 
นายเจริญ เรืองรอง 
นายสราญ บุราสิทธิ์ 

1. งานปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า อาคารเรียน
และอาคารประกอบ  

เม.ย. - มี.ค.2565 

2. งานปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบประปา  เม.ย. - มี.ค.2565 
3. งานปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสถานที่ เม.ย. - มี.ค.2565 
4. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ เม.ย. - มี.ค.2565 
5. งานวัสดุ/อุปกรณ์ สำนักงาน เม.ย. - มี.ค.2565 
6. งานการจัดการขยะ เม.ย. - มี.ค.2565 

3 ขั้นสรุปผลประเมินผล  
    - ประเมินผล มี.ค. 2566 

 
5.  งบประมาณที่ใช้  175,560  บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
            จำแนกหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. งานปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า อาคารเรียน  
และอาคารประกอบ 

50,000 - - 50,000 

2. งานปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบประปา  20,000 - - 20,000 
3. งานปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสถานที่ 15,000 - - 15,000 

 1. ทาสีรั้วโรงเรียน 5,000 - - 5,000 
2. ทาสีขอบถนน 0 - -   0 
3. ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย 5,000 - - 5,000 
4. ปรับปรุงห้องน้ำหอประชุม 5,000 - - 5,000 

4. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 1. พันธุ์ไม้ต่าง ๆ 0 - - 0 

2. ปุ๋ยเคมีและอุปกรณ์เครื่องมือการเกษตร 5,000 - - 5,000 
3. ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงสร้างเหล็ก  
ขนาด 180*360 cm 

25,000 - - 25,000 

4. น้ำมันเบนซิน 50 ลิตร ๆ ละ 45 บาท   5,000     5,000 
5. น้ำมัน 2 T   5 ลิตร ๆ ละ 100 บาท   1,500      1,500 
6. น้ำยาฉีดหญ้า     0      0 
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ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
            จำแนกหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

5.  งานวัสดุ/อุปกรณ์ สำนักงาน 
 1. ซุ้มนั่งเล่นโครงสร้างเหล็ก 0 - - 0 

2. โต๊ะ เก้าอ้ีโครงสร้างเหล็ก (โรงอาหาร) 
จำนวน 5 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

40,000 - - 40,000 

3. ไม้กวาด 0 - - 0 
4. ไม้กวาดทางมะพร้าว 0 - - 0 
5. ถังขยะ 0 - - 0 
6. รถเข็น จำนวน 1คัน ๆ ละ 7,000 บาท 7,000 - - 7,000 
7. น้ำยาล้างห้องน้ำ 
จำนวน 12 ขวด ๆ ละ 130 บาท 

1,560 - - 1,560 

8. แปรงทำความสะอาด 
จำนวน 10 อัน ๆ ละ 50 บาท 

500 - - 500 

6.  งานการจัดการขยะ 
 1. ป้ายรณรงค์การไม่ทิ้งขยะ 0 - - 0 

2. อุปกรณ์แยกขยะ 5,000 - - 5,000 
รวมเงิน 175,560 - - 175,560 

 6.  การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 ผู้เรียนรักการเรียนรู้ มีคุณธรรม เป็นพลเมืองที่ดี  

มีคุณภาพ จากแหล่งเรียนรู้ที่สะอาด สดชื่น ร่มรื่น
และสวยงาม 

ประเมินความพึง
พอใจ 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 

2 ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนัก
และให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของแหล่ง
เรียนรู ้ที ่เปลี ่ยนแปลงไปในทิศทางที ่ด ีขึ ้นและ
พัฒนามากข้ึน 

ประเมินความพึง
พอใจ 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 

3 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์มีสภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ประเมินความพึง
พอใจ 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ผู้เรียนรักการเรียนรู้ มีคุณธรรม เป็นพลเมืองที่ดี  มีคุณภาพ จากแหล่งเรียนรู้ที่สะอาด สดชื่น  

ร่มรื่นและสวยงาม 
 7.2 ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของแหล่ง

เรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึ้นและพัฒนามากข้ึน 
 7.3  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่สวยงาม บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
    (ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 
    รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

 
 

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

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 

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

          รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
 
 

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

         ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สนองพันธกิจโรงเรียน  ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 6 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพื่อส่งเสริม
    คุณภาพของสถานศึกษา 
สนองนโยบายโรงเรียน  ข้อที่ 9 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เลขานุการโครงการ  นางฐิติรัตน์ อนันต์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  2565 –  มีนาคม  2566 
 

1. หลักการและเหตุผล   
ด้วยทางโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จะต้องดำเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามพันธกิจโรงเรียน   ข้อ 

6 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสถานศึกษา  สนองเป้าประสงค์โรงเรียนข้อ 6 
สถานศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสถานศึกษานโยบายโรงเรียนข้อ 9 
พัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสถานศึกษาสนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 
กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาสนองมาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานที่  2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นตามมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู ้บริหารสถานศึกษา ผลสัมฤทธิ ์ทางวิชาการของผู ้เรียน  เพื ่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถ
ปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึง
จัดให้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 

2.2 เพื่อพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ให้สูงขึ้น 

2.3 เพื่อพัฒนาห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งศึกษาค้นคว้าทาง
วิชาการสำหรับครูและนักเรียน 

2.4  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากเรียนรู้จากกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย 
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3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

3.1.1  ปรับปรุง พัฒนา และจัดซื้อสื่อ วัสดุ-อุปกรณ์การเรียนการสอน เพ่ือจัดการเรียนสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3.1.2  นักเรียน รวมถึงผู้ใช้บริการ เกิดความพึงพอใจมากกว่าระดับร้อยละ 80 ขึ้นไป 
3.1.3 นักเรียนและคณะครู  จำนวน  451  คน  ร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 

3.2 ด้านคุณภาพ 
3.2.1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 
3.2.1. นักเรียน และครูได้รับความสะดวกจากการใช้สื่อวัสดุ-อุปกรณ์การเรียนการสอนในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้และเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ 
3.2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาต่าง ๆ ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
3.2.4 นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 
4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. พัฒนากลุ่มสาระ 10,000  

 
 
 
 
 

นางฐิติรัตน์ อนันต์ 

1. ขั้นเตรียมการ   
 - ประชุมครูในกลุ่มสาระ  พฤษภาคม 65  
 - คัดเลือกวัสดุอุปกรณ์   พฤษภาคม 65/ตุลาคม 65  
2. ขั้นดำเนินการ   
 -  จัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 65/ตุลาคม 65 10,000 
3. ขั้นสรุปผลและประเมินผล   
 -  ประเมินผล ตลอดปีการศึกษา  
 -  สรุปผลและรายงานผล มีนาคม 66  
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 

- นำผลการประเมินมาประมวลผล
เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องและวางแผน
พัฒนาในปีต่อไป 
 
 

มีนาคม 66  
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ -  

 
 
 
 

นางฐิติรัตน์ อนันต์ 

1.  ขั้นเตรียมการ   
 -  ประชุมครูในกลุ่มสาระ มิถุนายน  2565  
2.  ขั้นดำเนินการ   
 -  จัดกิจกรรม พฤศจิกายน 65-มีนาคม 66  
3.  ขั้นสรุปผลประเมินผล   
 -  ประเมินผล มีนาคม  2566  
 - สรุปผลและรายงานผล มีนาคม  2566  
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 

- นำผลการประเมินมาประมวลผล
เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องและวางแผน
พัฒนาในปีต่อไป 

มีนาคม  2566  

 
5. งบประมาณที่ใช้ 10,000 บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 ไส้แฟ้ม A4  20 - - 200 

2 กระดาษ Idea 80 แกรม  125 - - 3,740 

3 โฟมเทปกาว 2 หน้า 2 x 5 cm ( 3M ) 220 - - 1,100 

4 ปากกาเคมีคละสี 30 - - 445 

5 กาวลาเท็กซ์ขนาด 32 ออนซ์ ขวดละ 65 65 - - 325 

6 กระดาษกาวย่นหนังไก่ม้วนใหญ่สี  45 - - 225 

7 กรรไกร 7 นิ้ว  45 - - 225 

8 คัตเตอร์ขนาดเล็ก 30 - - 150 

9 ใบมีดคัตเตอร์ อย่างดี 1x8 cm 65 - - 65 

10 แปลงลบกระดานไวท์บอร์ด 15 - - 45 

11 พลาสติกใสหุ้มป้ายนิเทศ 0.09 มิลลิเมตร 1,050 - - 1,050 

12 แฟ้มโชว์เอกสาร A4 20 ไส้ เติมได้ A4 90 - - 720 

13 เทปกาวสองหน้าบาง 45 - - 180 

14 เทปใส 1 นิ้ว 30 - - 120 



ส่วนที่ 4 หน้าที่ 188  
 

 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
15 แฟ้มดำเจาะ 3 นิ้ว 65 - - 130 

16 น้ำหมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด 70 - - 280 

17 จัดซื้ออุปกรณว์ันวิทยาศาสตร์ 1,000 - - 1,000 

รวม 10,000 
 
6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเสร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมทัศน

ศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ความพึงพอใจ แบบสอบถาม 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 การจัดการเรียนการสอนของครูในกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มี
ประสิทธิภาพ 

7.2 พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้
สูงขึ้น 

7.3 ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งศึกษาค้นคว้าทาง
วิชาการสำหรับครูและนักเรียน 

7.4 ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากเรียนรู้จากกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย 
 
8.   ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 

   ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ 
                       (นางฐิติรัตน์ อนันต์) 
                       ครูชำนาญการพิเศษ 
 

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

                         (นายปัญญาวุฒิ ธนาวุฒิ) 
                 รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

 
 ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                         (นางสาวนิวร ผิวกระด้าง) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สนองพันธกิจโรงเรียน  ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 6 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพื่อส่งเสริม
    คุณภาพของสถานศึกษา 
สนองนโยบายโรงเรียน  ข้อที่ 9 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เลขานุการโครงการ  นางอุบล  ไชยชนะ 
ระยะเวลาดำเนินการ  มิถุนายน  2565 –  กุมภาพันธ์  2566 
 

1. หลักการและเหตุผล   
การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นตามมาตรฐานที่1คุณภาพผู้เรียน ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน ข้อ 1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ เป็นไปตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น ข้อ 2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา ข้อ 3 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ข้อ 4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร  ข้อ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ เพ่ือส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
ให้สูงขึ้นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จึงจัดโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้บุคลากรสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาวิชาชีพให้ก้าวหน้า 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

บุคลากรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ครบ 100% 
3.2 ด้านคุณภาพ 

บุคลากรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  สามารถจัดการเรียนสอนสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. พัฒนากลุ่มสาระ 10,000 นางอุบล ไชยชนะ 

 
 
 
 
 
 
 

นางอุบล ไชยชนะ 

1. ขั้นเตรียมการ   
 - ประชุมครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ มิ.ย. 65  
 - คัดเลือกสื่อ  อุปกรณ์ฯ มิ.ย. 65  
2. ขั้นดำเนินการ   
 -  จัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย.65 / ม.ค.66 10,000 
3. ขั้นสรุปผลและประเมินผล   
 -  ประเมินผล มี.ค. 66  
 -  สรุปผล มี.ค. 66  
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 

- นำผลการประเมินมาประมวลผล
เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องและวางแผน
พัฒนาในปีต่อไป 

มี.ค. 66  

 
5. งบประมาณที่ใช้ 10,000 บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 วัสดุอุปกรณ์   10,000 - - 10,000 

รวม 10,000 
 
6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเสร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. นักเรียนร้อยละ 55 มีผลการเรียนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 2 ขึ้นไป 
ทดสอบ 

ประเมินผล 
แบบทดสอบ 
สมุด ปพ.5 

2. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่มสาร
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

ทดสอบ 
ประเมินผล 

แบบทดสอบ 
สมุด ปพ.5 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

     (ลงชื่อ)............... ...................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นางอุบล  ไชยชนะ) 
                        ครชูำนาญการ 
 
 

(ลงชื่อ)..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                       (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 
               ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
     (ลงชื่อ)...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวฒุิ) 
              รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
 
     (ลงชื่อ)....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สนองพันธกิจโรงเรียน  ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา  
     และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษาและมีทักษะ 
     การเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
สนองนโยบายโรงเรียน  ข้อที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
    และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เลขานุการโครงการ  นางพัชรี  เทพทอง 
ระยะเวลาดำเนินการ  มิถุนายน  2565 –  กุมภาพันธ์  2566 
 
 

1. หลักการและเหตุผล   
การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นตามมาตรฐานที่1คุณภาพผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู ้เร ียน ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื ่อสาร เป็นไปตามเกณฑ์ของแต่ละ ระดับชั ้น มี
ความสามารถในการคิดว ิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี ่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และการสื่อสาร  เพื่อส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการ
สอบวัดระดับชาติให้สูงขึ้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงจัดโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

แก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม 
2.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ     

ตามหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
2.4  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาไทยเหมาะสมตามระดับชั้น 
2.6 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและ

แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน 
2.7 เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
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3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  ทุกคน 
3.2 ด้านคุณภาพ 

3.2.1 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
3.2.2 ผู ้เร ียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม 
3.2.3 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจ

และทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
3.2.4  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาไทยเหมาะสมตามระดับชั้น 
3.2.5 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ 

ภูมิปญัญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน 
3.2.6 ผู้เรียนร้อยละ 80มีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

 
4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. พัฒนากลุ่มสาระ 10,000  

 
 
 

นางพัชรี เทพทอง 
นางกรกนก บุญเนือง 

นางสาววาสนา คุระแก้ว 

1. ขั้นเตรียมการ   
 - ประชุมครูในกลุ่มสาระ 30  พฤษภาคม  2565  
 - คัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ 9  มิถุนายน  2565  
2. ขั้นดำเนินการ   
 -  จัดซื้อจัดจ้าง (วัสดุสำนักงาน) มิ.ย. – พ.ย. 2565 10,000 
3. ขั้นสรุปผลและประเมินผล   
 -  ประเมินผล ตลอดปีการศึกษา  
 -  สรุปผลและรายงานผล มีนาคม 2566  
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 

- นำผลการประเมินมาประมวลผล
เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องและวางแผน
พัฒนาในปีต่อไป 
 
 

มีนาคม  2566  

2. กิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 5,000  
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.  ขั้นเตรียมการ    

 
 

นางพัชรี เทพทอง 
นางกรกนก บุญเนือง 

นางสาววาสนา คุระแก้ว 

 -  ประชุมครูในกลุ่มสาระและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
-  ประชาสัมพันธ์ 
-  คัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ 

  พฤษภาคม  2565 
 

พฤษภาคม  2565 
  มิถุนายน  2565 

 

2.  ขั้นดำเนินการ   
 -  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

-  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
มิถุนายน/กรกฎาคม  

2565 
5,000 

3.  ขั้นสรุปผลประเมินผล   
 -  ประเมินผล กรกฎาคม 2565  
 - สรุปผลและรายงานผล กรกฎาคม 2565  
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 

- นำผลการประเมินมาประมวลผล
เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องและวางแผน
พัฒนาในปีต่อไป 

มีนาคม  2566  

 
5. งบประมาณที่ใช้ 15,000 บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 จัดหาพัฒนาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการ

สอนกลุ่มสาระ 
10,000 - - 10,000 

2 วันสุนทรภู ่ 5,000 - - 5,000 
รวม 15,000 

 
6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเสร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  ทุกคน ตรวจนับ ปพ 5 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการ

อ่าน การเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
ประเมินผล แบบประเมิน 

3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย

ประเมินผล แบบประเมิน 



ส่วนที่ 4 หน้าที่ 196  
 

 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเสร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ปัญหาและนำไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆอย่าง
เหมาะสม 

4. ผู้เรียนร้อยละ80มีความก้าวหน้าจาก
พ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความ
เข้าใจและทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรอย่าง
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

ประเมินผล แบบประเมิน 

5. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในด้าน
การสื่อสารภาษาไทยเหมาะสมตามระดับชั้น 

ประเมินผล แบบประเมิน 

6 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นในความเป็นไทยและเห็นคุณค่า
เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้
อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน 

ประเมินผล แบบประเมิน 

7 ผู้เรียนร้อยละ80มีผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์  

ตรวจสอบ ปพ 5 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1   ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
7.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

แก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม 
7.3 ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตาม

หลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
7.4  ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาไทยเหมาะสมตามระดับชั้น 
7.5  ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและ

แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน 
7.6 ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 (ลงชื่อ)............. .............................ผู้เสนอโครงการ 
 (นางพัชรี  เทพทอง) 

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

            ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

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

 
 (ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
   ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ 
    วัฒนธรรม 
สนองพันธกิจโรงเรียน  ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 6 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพื่อส่งเสริม 
     คุณภาพของสถานศึกษา 
สนองนโยบายโรงเรียน  ข้อที่ 9 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
เลขานุการโครงการ  นางสาววิจิตรา  สุทิน / นายทัชชา สำลีนิล 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  2565 –  มีนาคม  2566 
 
 

1. หลักการและเหตุผล   
การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง 

จากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่างๆ อย่างสมดุล มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู ้และบูรณาการความรู ้ต่างๆตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิ จกรรมให้ผู ้เรียนได้เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนเพื ่อก่อให้เกิดการพัฒนาไปในทางที ่ด ีขึ ้นตามมาตรฐานที ่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  เพื่อให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรมขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ให้มี
ประสิทธิภาพ 

2.2 เพ่ือพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ให้สูงขึ้น 
2.3 เพื่อพัฒนาห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งศึกษาค้นคว้าทาง

วิชาการสำหรับครูและนักเรียน 
2.4  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากเรียนรู้ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิอากาศ  

การตั้งถ่ินฐาน  วิถีชีวิตตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
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3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

3.1.1. ปรับปรุง พัฒนา และจัดซื้อสื่อ วัสดุ-อุปกรณ์การเรียนการสอนเพ่ือจัดการเรียนสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1.2  นักเรียน รวมถึงผู้ใช้บริการ เกิดความพึงพอใจมากกว่าระดับร้อยละ 80 ขึ้นไป 
3.1.3 นักเรียนและคณะครู  จำนวน  40  คน  ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สังคมศึกษา

3.2 ด้านคุณภาพ 
3.2.1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3.2.1. นักเรียน และครูได้รับความสะดวกจากการใช้สื่อวัสดุ-อุปกรณ์การเรียนการสอนในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้และเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ 
3.2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาต่าง ๆ ของกลุ่มสาระสังคมศึกษาสูงขึ้น 
3.2.4 นักเรียนนำความรู้ที ่ได้จากการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้สังคมศึกษาไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้ 
 
4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. พัฒนากลุ่มสาระ 10,000  

 
 
 

นางสาววิจิตรา  สุทิน 
นายทัชชา สำลีนิล 

1. ขั้นเตรียมการ   
 - ประชุมครูในกลุ่มสาระ  พ.ค.65  
 - คัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ พ.ค.65 /ต.ค.65  
2. ขั้นดำเนินการ   
 -  จัดซื้อจัดจ้าง  พ.ค.65 /ต.ค.65 10,000 
3. ขั้นสรุปผลและประเมินผล   
 -  ประเมินผล ตลอดปีการศึกษา  
 -  สรุปผลและรายงานผล มี.ค.66  
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 

- นำผลการประเมินมาประมวลผล
เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องและวางแผน
พัฒนาในปีต่อไป 

มี.ค.66  

2. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สังคมศึกษา 10,000  
 
 

1.  ขั้นเตรียมการ   
 -  ประชุมครูในกลุ่มสาระ   มิ.ย.65  
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2.  ขั้นดำเนินการ    

นางสาววิจิตรา  สุทิน 
นายทัชชา สำลีนิล 

 -  จัดกิจกรรม พ.ย.65 – มี.ค.66 10,000 
3.  ขั้นสรุปผลประเมินผล   
 -  ประเมินผล มี.ค.66  
 - สรุปผลและรายงานผล มี.ค.66  
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 

- นำผลการประเมินมาประมวลผล
เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องและวางแผน
พัฒนาในปีต่อไป 

มี.ค.66  

 
5. งบประมาณที่ใช้ 20,000 บาท 

 
ที ่

 
รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

 
จำนวนหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
1.  จัดหาพัฒนาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการ

สอนกลุ่มสาระ 
10,000 - - 10,000 

2. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สังคมศึกษา (เงิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

10,000 - 10,000 - 

 รวม 20,000 - 10,000 10,000 
 
6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเสร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมทัศน

ศึกษาแหล่งเรียนรู้สังคมศึกษา 
ความพึงพอใจ แบบสอบถาม 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 การจัดการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯให้มีประสิทธิภาพ 
7.2 พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ให้สูงขึ้น 
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7.3 หอ้งกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิชาการสำหรับ
ครูและนักเรียน 

7.4  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากเรียนรู้ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ การตั้ง
ถิ่นฐาน  วิถีชีวิตตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
      (ลงชื่อ).................................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาววิจิตรา  สุทิน) 
                       ครูชำนาญการ 
 

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

            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 
   รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางสาวนิวร  ผวิกระด้าง) 
                        ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
สนองพันธกิจโรงเรียน  ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา  

และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
สนองนโยบายโรงเรียน  ข้อที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและ 
     ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
    ข้อที่ 2 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
     รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
เลขานุการโครงการ  นายจักรณรงค์  คงสุข 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม - กันยายน 2565 
 
 

1. หลักการและเหตุผล   
ด้วยโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์จะต้องดำเนินการ บริหารจัดการให้เป็นไปตามพันธกิจโรงเรียนสระแก้ว

รัตนวิทย์ ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีทักษะการ
เรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สนองเป้าประสงค์ ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ความรู้ ทักษะที่จำเป็นตาม
หลักสูตร สถานศึกษา และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ข้อที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ข้อที่ 2 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ  อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีการมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุก คนมีส่วนร่วม 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ ท้องถิ่น 
2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข ศึกษาและพลศึกษา ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
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3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์จำนวน 451 คน มีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่
หลากหลาย ทันสมัย เพียงพอที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และตรงตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3.1.2 บุคลากรในโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์จำนวน 32 คน สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาการจัด
กิจกรรม และการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3.2 ด้านคุณภาพ 
3.2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ  อภิปราย แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
3.2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีการมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
3.2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ ท้องถิ่น 
3.2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข ศึกษาและพลศึกษา ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

 
4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. พัฒนากลุ่มสาระ 8,000  

 
 
 
 

นายจักรณรงค์ คงสุข 

1. ขั้นเตรียมการ   
- ประชุมครูในกลุ่มสาระ  พฤษภาคม 2565  

2. ขั้นดำเนินการ   
 -  สำรวจอุปกรณ์กีฬา/วัสดุสื่อการสอน 

-  จัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุ 
-  จัดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์กีฬา 

มิถุนายน 2565 
มิถุนายน 2565 
กรกฎาคม 2565 

 
8,000 

3. ขั้นสรุปผลและประเมินผล   
 -  สรุปผล รายงานผล กันยายน 2565  
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 

- ปรับปรุงพัฒนาโครงการ / กิจกรรม 
 

กันยายน 2565 
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5. งบประมาณที่ใช้ 8,000 บาท 
 
ที ่

 
รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

 
จำนวนหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
1.  ค่าเครื่องขยายเสียงชุดเล็กและอุปกรณ์

การสอน 
8,000 - 3,000 5,000 

 รวม 8,000 - 3,000 5,000 
 
6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเสร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ร้อยละ 80 มี

สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่หลากหลาย 
ทันสมัย เพียงพอที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
และตรงตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ตรวจนับ บัญชีลงชื่อ 

2 บุคลากรในโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ร้อยละ 
80 สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาการจัดกิจกรรม 
และการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ตรวจนับ บัญชีลงชื่อ 

3 ผู้เรียนร้อยละ 80 ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ตอบแบบสอบถาม บัญชีลงชื่อ 

4 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีการมีกระบวนการเรียนการ
สอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

5 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีการจัดการเรียนการสอนที่
ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ ท้องถิ่น 

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

6 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุข ศึกษาและพลศึกษา ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

ชิ้นงาน ผลงาน แบบทดสอบ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

7.2 มีการมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุก คนมีส่วนร่วม 
7.3 มีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ ท้องถิ่น 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
                                                            (ลงชื่อ)…………… ………………..……ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       (นายจักรณรงค์ คงสุข) 
                                                               ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

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

             ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

  (ลงชื่อ).............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 
   รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

 
  (ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
สนองพันธกิจโรงเรียน  ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
    ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการทำงาน
    เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
    ข้อที่ 4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา  

และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
     ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการ
    ทำงานเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
    ข้อที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
    ท้องถิ่นและภูมิใจในความเป็นไทย  

ข้อที ่4 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึง 
 ประสงค์ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองนโยบายโรงเรียน  ข้อที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและ 
     ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
    ข้อที่ 2 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
     รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    ข้อที ่3 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีเจตคติ 
    ที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต 
    ข้อที ่4 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และคิด 
    อย่างมีวิจารณญาณ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
เลขานุการโครงการ  นางยุพเยาว์ ชูช่วย 
ระยะเวลาดำเนินการ  มิถุนายน 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 
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1. หลักการและเหตุผล   
เพื่อสนองเป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่1พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตาม

หลักสูตรสถานศึกษา และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ข้อ2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการทำงานเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ ข้อ3 ส่งเสริ มให้ผู้เรียนอนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิใจในความเป็นไทย และข้อที่4 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2.2 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2.3 ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

ปรับปรุง พัฒนา และจัดซื้อสื่อ วัสดุ-อุปกรณ์การเรียนการสอนเพ่ือจัดการเรียนสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.2 ด้านคุณภาพ 
3.2.1 ผู้เรียนสามารถวางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ 

 3.2.2 ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
3.2.3 ผู้เรียนสามารถนำเอาหลักปฏิบัติของหลักการเศรษกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 
4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. พัฒนากลุ่มสาระ 8,000  

 
 
 
 

นางยุพเยาว์ ชูช่วย 

1. ขั้นเตรียมการ   
- ประชุมครูในกลุ่มสาระ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ 

 มิถุนายน 2565  

2. ขั้นดำเนินการ กรกฎาคม 2565 - 
มกราคม 2566 

 
 -  การดำเนินการตามโครงการ 8,000 
3. ขั้นสรุปผลและประเมินผล   
 -  นิเทศ กำกับ ติดตาม กุมภาพันธ์ 2566  
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 

- นำผลการตรวจสอบ ทบทวนและ
นิเทศงานไปใช้ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา 
การดำเนินงานในโครงการในปี
การศึกษาต่อไป 

 
กุมภาพันธ์ 2566 

 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 8,000 บาท 

 
ที ่

 
รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

 
จำนวนหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
1.  พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ               

(งานบ้าน งานช่าง งานธุรกิจ งาน
คอมพิวเตอร์) 

8,000 - - 8,000 

 รวม 8,000 - - 8,000 
 
6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเสร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 นักเรียนชั้นม.1 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
บันทึกรายชื่อการเข้าร่วม

กิจกรรม 
แบบบันทึกรายชื่อ

การเข้าร่วมกิจกรรม 
2 บุคลากรโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จำนวน 20 

คน 
บันทึกรายชื่อการเข้าร่วม

กิจกรรม 

แบบบันทึกรายชื่อ
การเข้าร่วมกิจกรรม 

3 ผู้เรียนผ่านการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม ให้ผู้เรียนทำแบบประเมิน
กิจกรรม 

แบบประเมิน
กิจกรรม 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
7.2 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
7.3 ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

(ลงชื่อ).......................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางยุพเยาว์  ชูช่วย ) 
                ครูชำนาญการ 

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

(ลงชื่อ)...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวฒุิ) 
              รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
     (ลงชื่อ)....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
สนองพันธกิจโรงเรียน  ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
    ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการทำงาน
    เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 

ข้อที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และภูมิใจในความเป็นไทย 

     ข้อที่ 9 พัฒนาด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ให้ทันสมัยเพ่ือความพร้อมในการเรียนรู้ 
     สู่ศตวรรษที่ 21 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา  

และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
     ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการ
    ทำงานเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
    ข้อที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
    ท้องถิ่นและภูมิใจในความเป็นไทย  

ข้อที่ 9 สถานศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ให้ทันสมัยเพื่อความพร้อมใน 
  การเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 2 

สนองนโยบายโรงเรียน  ข้อที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและ 
     ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
    ข้อที่ 7 สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ 
     ดนตรี กีฬา 
     ข้อที ่12 พัฒนาด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ให้ทันสมัยเพ่ือความพร้อมในการ 
     เรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
เลขานุการโครงการ  นายสราญ  บุราสิทธิ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  2565 – กุมภาพันธ์  2566 
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1. หลักการและเหตุผล   
การจัดสภาพแวดล้อม และการบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติอย่างเต็มศักยภาพ

ด้านศิลปะเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง เพราะจะทำให้นักเรียนค้นพบความเป็นตัวตนทางศิลปะอย่างแท้จริง ด้วยเหตุผลนี้
จึงทำให้มีโครงการนี้ขึ้น  ตามพันธกิจของโรงเรียนข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะที่จำเป็น
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการทำงานเป็นทีม และมีภาวะผู้นำข้อที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์ สืบ
สานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิใจในความเป็นไทย ข้อที่ 9 พัฒนาด้านเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ให้ทันสมัยเพื่อความพร้อมในการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 เป้าประสงค์โรงเรียนข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ข้อที่ 2  ผู้เรียนมีทักษะเรียนรู้
ทักษะอาชีพ ทักษะการทำงานเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ ข้อที่ 3 ผู้เรียนอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและภูมิใจในความเป็นไทย ข้อที่ 9 สถานศึกษาพัฒนาด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ให้ทันสมัยเพ่ือ
ความพร้อมในการเรียนรู ้สู ่ศตวรรษที่ 21 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ข้อที่ 1.1.4  ความก้าวหน้า
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ข้อที่ 1.2.2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ข้อที่ 1.2.3 การ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย  ข้อที1่.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิต
สังคม 
 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ผู้เรียน สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ ดนตรี  นาฏศิลป์  ตามจินตนาการ  
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อ่ืน 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระศิลปะเป็นไปตามเกณฑ์ 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

3.1.1   ผู้เรียน จำนวน 451  คน ได้สร้างผลงานด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ตามจินตนาการ 
3.1.2   ผู้เรียน จำนวน 451 คน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อ่ืน 
3.1.3  ผู้เรียน จำนวน 451 คน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระศิลปะไม่ต่ำกว่า 2 

3.2 ด้านคุณภาพ 
3.2.1  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลงานด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
3.2.2  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อ่ืน 
3.2.3 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระศิลปะไม่ต่ำกว่า 2.5 
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4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. พัฒนากลุ่มสาระ 10,000  

 
 
 
 

นายสราญ บุราสิทธิ์ 
นางวาสนา ฉายประทีป 

1. ขั้นเตรียมการ   
- ประชุม วางแผน 
- สำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ 
- สำรวจราคา 

 พฤษภาคม 2565  

2. ขั้นดำเนินการ มิถุนายน -
พฤศจิกายน 2565 

 
 - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การ

จัดการเรียนการสอน สาระ ศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ 

10,000 

3. ขั้นสรุปผลและประเมินผล   
 - สังเกต 

- สรุปผล / รายงานผลโครงการ 
กุมภาพันธ์ 2566  

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- นำผลการตรวจสอบ ทบทวนและ
นิเทศงานไปใช้ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา 
การดำเนินงานในโครงการในปี
การศึกษาต่อไป 

 
กุมภาพันธ์ 2566 

 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 10,000 บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำนวนหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
1. จัดหาพัฒนาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 5,000 - - 5,000 
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพรินเตอร์ 1 เครื่อง 5,000 - - 5,000 
 รวม 10,000 - - 10,000 

 
6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเสร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ผู้สอนและผู้เรียนจำนวน  451  คน มีวัสดุ

อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
 

สังเกต แบบสังเกต 
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ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเสร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
2. ผู้สอนและผู้เรียนจำนวน 451 คน มีความพึง

พอใจในการเรียนการสอน 
ตอบแบบสอบถามความพึง

พอใจ 
แบบสอบถามความ

พึงพอใจ 
3. สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 
4. ผู้เรียนมีผลสมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ

ศิลปะเป็นไปตามเกณฑ์ 
สังเกตผลการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1  ผู้เรียน มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี  นาฏศิลป์             
7.2  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระศิลปะเป็นไปตามเกณฑ์ 

 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
     (ลงชื่อ) …………………………… ผู้เสนอโครงการ  
      (นายสราญ  บุราสิทธิ์) 
          ครูชำนาญการ 
 
     (ลงชื่อ)..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                       (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 
               ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
     (ลงชื่อ)...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวฒุิ) 
              รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
     (ลงชื่อ)....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
สนองพันธกิจโรงเรียน  ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
สนองนโยบายโรงเรียน  ข้อที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและ 
     ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
    ข้อที่ 2 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
    รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
เลขานุการโครงการ  นางจุลีพร บุราสิทธิ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  2565 - กุมภาพันธ์ 2566 
 
 

1. หลักการและเหตุผล   
การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นตามมาตรฐาน และเป็นไปตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น สถานศึกษามีการพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน ให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็น
ตามหลักสูตร มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด และเน้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในชีวิต 
ประจำวัน เพื่อส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้บุคลากรสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมตามระดับชั้น  
2.3 เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 
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3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

3.1.1 บุคลากรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จำนวน 6 คน สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1.2 นักเรียนจำนวน 451 คน สามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในชีวิตประจำวันเหมาะสม
ตามระดับชั้น 

3.2.3 นักเรียนจำนวน 451 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศสูงขึ้นหรือ
คุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 

3.2 ด้านคุณภาพ 
3.2.1 บุคลากรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 100 สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3.2.1  นักเรียนร้อยละ 70 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในชีวิตประจำวันเหมาะสมตาม

ระดับชั้น 
3.2.2  นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศสูงขึ้น หรือคุณภาพ

เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 7,250  

 
 
 
 

นางจุลีพร บุราสิทธิ์ 
บุคลากรกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

1. ขั้นเตรียมการ   
- ประชุม วางแผน 
- ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
- จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ 

พ.ค.65 
พ.ค.65 

พ.ค.65/พ.ย.65 

 
 

7,250 
2. ขั้นดำเนินการ  

ตลอดปีการศึกษา 
 

 - จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
3. ขั้นสรุปผลและประเมินผล   
 - ประเมินผล 

- สรุปผล/รายงานผล 
ก.พ.66 
ก.พ.66 

 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- นำผลการตรวจสอบ ทบทวนและ
นิเทศงานไปใช้ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา 

 
ก.พ.66 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การดำเนินงานในโครงการในปี
การศึกษาต่อไป 

2. กิจกรรมวันฮาโลวีน (Halloween) 400  
 
 
 
 

นางจุลีพร บุราสิทธิ์ 
บุคลากรกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

1. ขั้นเตรียมการ   
- ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
- ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
- จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ 

พ.ย. 65 
พ.ย. 65 
พ.ย. 65 

 
 

400 
2. ขั้นดำเนินการ  

พ.ย. 65 
 

 - จัดกิจกรรม Halloween  
3. ขั้นสรุปผลและประเมินผล   
 - ประเมินผล 

- สรุปผล/รายงานผล 
พ.ย. 65 
พ.ย. 65 

 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- นำผลการตรวจสอบ ทบทวนและ
นิเทศงานไปใช้ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา 
การดำเนินงานในโครงการในปี
การศึกษาต่อไป 

 
พ.ย. 65 

 

3. กิจกรรม One Day One Word -  
 
 
 
 

นางจุลีพร บุราสิทธิ์ 
บุคลากรกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

1. ขั้นเตรียมการ   
- ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
- ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
- จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ 

พ.ค.65 
พ.ค.65 
พ.ค.65 

 
 
 

2. ขั้นดำเนินการ  
ตลอดปีการศึกษา 

 
 - จัดกิจกรรม Speak English on 

Wednesday หน้าเสาธงทุกเช้าวันพุธ 
 

3. ขั้นสรุปผลและประเมินผล   
 - ประเมินผล 

- สรุปผล/รายงานผล 
ก.พ.66 
ก.พ.66 

 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- นำผลการตรวจสอบ ทบทวนและ
นิเทศงานไปใช้ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา 

 
ก.พ.66 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การดำเนินงานในโครงการในปี
การศึกษาต่อไป 

4. กิจกรรมวันคริสต์มาส (Christmas) 4,000  
 
 
 

นางจุลีพร บุราสิทธิ์ 
บุคลากรกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

1. ขั้นเตรียมการ   
- ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
- ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
- จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ 

ธ.ค.65 
ธ.ค.65 
ธ.ค.65 

 
 

4,000 
2. ขั้นดำเนินการ  

30 ธ.ค.65 
 

 - จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส(Christmas)  
3. ขั้นสรุปผลและประเมินผล   
 - ประเมินผล 

- สรุปผล/รายงานผล 
ก.พ.66 
ก.พ.66 

 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- นำผลการตรวจสอบ ทบทวนและ
นิเทศงานไปใช้ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา 
การดำเนินงานในโครงการในปี
การศึกษาต่อไป 

 
ก.พ.66 

 

 
 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
5. กิจกรรมวันวาเลนไทน์ (Valentine) 400  

 
 
 

นางจุลีพร บุราสิทธิ์ 
บุคลากรกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

1. ขั้นเตรียมการ   
- ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
- ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
- จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ 

ก.พ.66 
ก.พ.66 
ก.พ.66 

 
 

400 
2. ขั้นดำเนินการ  

ก.พ.66 
 

 - จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส(Christmas)  
3. ขั้นสรุปผลและประเมินผล   
 - ประเมินผล 

- สรุปผล/รายงานผล 
ก.พ.66 
ก.พ.66 

 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข   
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
- นำผลการตรวจสอบ ทบทวนและ
นิเทศงานไปใช้ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา 
การดำเนินงานในโครงการในปี
การศึกษาต่อไป 

ก.พ.66 

6. กิจกรรมวันตรุษจีน (Chinese New Year) 400  
 
 
 

นางจุลีพร บุราสิทธิ์ 
บุคลากรกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

1. ขั้นเตรียมการ   
- ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
- ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
- จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ 

ก.พ.66 
ก.พ.66 
ก.พ.66 

 
 

400 
2. ขั้นดำเนินการ  

ก.พ.66 
 

 - จัดกิจกรรมวันตรุษจีน (Chinese 
New Year) 

 

3. ขั้นสรุปผลและประเมินผล   
 - ประเมินผล 

- สรุปผล/รายงานผล 
ก.พ.66 
ก.พ.66 

 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- นำผลการตรวจสอบ ทบทวนและ
นิเทศงานไปใช้ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา 
การดำเนินงานในโครงการในปี
การศึกษาต่อไป 

 
ก.พ.66 

 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 12,450 บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
7,250 

 
- - 7,250 

 
 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 

- หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 ชุด 
- กระดาษ Q ฟ้า จำนวน 50 รีม 

 
1,800 
5,450 

 
- 

 
- 

 
1,800 
5,450 

2 กิจกรรมวันฮาโลวีน (Halloween) 400 - - 400 
 - วัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรม 400 - - 400 
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ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
3. กิจกรรม One Day One Word - - - - 
4. กิจกรรมวันคริสต์มาส 4,000 - - 4,000 
 - รางวัลการประกวดการ์ด/ภาพวาด วัน

คริสต์มาส 
- รางวัลการแสดงบนเวที 
- ของขวัญนักเรียน ห้องละ 1 ชิ้น จำนวน 
18 ชิ้น  
-วัสดุ/อุปกรณ์ตกแต่งเวที 

1,200 
 

1,200 
1,200 

 
400 

- 
 
- 
- 
 
- 

- 
 
- 
- 
 
- 

1,200 
 

1,200 
1,200 

 
400 

5. กิจกรรมวันวาเลนไทน์ (Valentine) 400 - - 400 
 - วัสดุ อุปกรณ์การจัดกิจกรรม 

- รางวัลการประกวดการ์ด/ภาพวาด วัน
วาเลนไทน์ 
- รางวัลการตอบคำถามวันวาเลนไทน์ 

400 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 

400 
- 
 
- 

6. กิจกรรมวันตรุษจีน  
(Chinese New Year) 

400 - - 400 

 - วัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรม 
- รางวัลการตอบคำถาม วันตรุษจีน 
- รางวัลการแสดง วันตรุษจีน 

400 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

400 
- 
- 

รวม 12,450              - - 12,450     
 
6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเสร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 สถานศึกษาพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ทุกคน และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
สำรวจ แบบสำรวจ 

2 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับชั้น 

ประเมิน แบบประเมิน 

3 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาต่างประเทศสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตาม
เป้าหมาย   

ประเมิน แบบประเมิน 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับชั้น  
7.2 นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 

 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
     (ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอโครงการ 
              (นางจุลีพร  บุราสิทธิ์) 
                 ครูชำนาญการ 
 

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

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

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

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

      ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สนองพันธกิจโรงเรียน ข้อที ่ 6 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพื ่อส่งเสริมคุณภาพของ

สถานศึกษา 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที ่ 6 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพื ่อส่งเสริมคุณภาพของ

สถานศึกษา 
สนองนโยบายโรงเรียน ข้อที่ 9 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
เลขานุการโครงการ  นางสาววาสนา  คุระแก้ว 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2565 - เมษายน 2566  
 
1.  หลักการและเหตุผล 

เพื่อพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการอาชีวศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา 49 ให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชน
ทาหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทาการประเมินผลการจัดการศึกษา ที่มิใช่การ
จัดการอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ
กระทรวงอื่น เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการ
จัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที ่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี ้ ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่ การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

มาตรา 51 ในกรณีที ่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที ่กำหนดให้
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้น
สังกัด เพ่ือให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด หากมิได้ดำเนินการดังกล่าวให้สำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานหรือ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข 
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โดยให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาและจัดทำเป็นประกาศมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยมีการลง
นามในประกาศโดยผู้บริหารสถานศึกษาและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับรู้ร่วมกัน จึงจัดทำโครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจต่อระบบประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอก สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือกำหนดค่าเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 2.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 2.4 เพ่ือติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 2.5  เพ่ือนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 2.6 เพ่ือจัดทำรายงานผลการประเมินสถานศึกษา (SAR) และเผยแพร่ผลการดำเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
 ครู และบุคลากรทุกคนของโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์มีความรู้ ความเข้าใจต่อระบบประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอก สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา  

3.2 เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ  

 

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ   

 
 
 
 

 

      -  ขออนุมัติโครงการ พ.ค.65 
      -  ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค.65 
      -  ประชุมคณะกรรมการ พ.ค.65 
2 ขั้นดำเนินการ  
      -  ประชุมชี้แนะแนวทางการดำเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
     - กำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 

มิ.ย.65 
 

มิ.ย.65 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
     -  ประชุมรายงานผลการดำเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 มี.ค. 66 นางสาววาสนา  คุระแก้ว
และนางสาวกนกวรรณ  

นนทศักดิ์ 3 ขั้นตรวจสอบ  
      -  ติดตามตรวจสอบงาน/โครงการ/กิจกรรม

ของแต่ละฝ่าย 
     - ประชุมคณะกรรมการเพ่ือหาข้อดี–ข้อเสีย
และแนวทางพัฒนาข้อดี  ปรับปรุงข้อเสีย 

ตลอดปีการศึกษา 
 

มี.ค. 66 

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

5.  งบประมาณที่ใช้   9,855  บาท 

ที ่
รายการ/ กิจกรรมการใช้ 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

จำแนกหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 

1. ค่าเข้าเล่มรายงาน 5 เล่ม 550 - - 550 
2. กระดาษ A4 5 รีม 575 - - 575 
3. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 70 บาท 

32 คน 
2,240 - 2,240 - 

4.  ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 32 คน 1,600 - 1,600 - 
5.  หมึกพิมพ์ จำนวน 1 ชุดๆละ 600 บาท 600 - - 600 
6. แฟ้มโชว์เอกสารพลาสติก A4 สอดปก

ด้านหน้า 10 แฟ้ม 
300 - - 300 

7. ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 
กว้าง88 x ลึก40.6 x สูง88 cm 

4,000 - - 4,000 

 รวม 9,855 - 3,840 6,025 
 
6.  การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 ร้อยละของครู และบุคลากรของโรงเรียน

สระแก้วรัตนวิทย์มีความรู้ ความเข้าใจต่อ
ระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นิเทศ กำกับ 
ติดตาม/ประเมิน 

โครงการ 

แบบประเมินโครงการ 
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ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

2 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์มีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ครู และบุคลากรของโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ มีความรู้ ความเข้าใจต่อระบบประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 
 7.2 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

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

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

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

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

          รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 

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

      ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ การวิจัยในชั้นเรียน 
สนองพันธกิจโรงเรียน ข้อที่  11 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
 วิชาชีพ 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน             ข้อที่  11 สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ  
  ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สนองนโยบายโรงเรียน                 ข้อที่  13 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ 
  และได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา                
สนองมาตรฐานที่                        มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
ลักษณะโครงการ                        โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ                 กลุ่มบริหารวิชาการ (งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา) 
เลขานุการโครงการ                     นางวาสนา  หนูหนัน 
ระยะเวลาดำเนินการ                   พฤษภาคม  2565 – กุมภาพันธ์  2566 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
โครงการวิจัยในชั้นเรียนจัดขึ้นเพื่อ สนองพันธกิจโรงเรียน ข้อที่  11 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่  11 สถานศึกษาพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ สนองนโยบายโรงเรียน ข้อที่  13 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถและได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สนองกล
ยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา สนองมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ครูใช้กระบวนการ การวิจัยในชั้นเรียนพัฒนาผู้เรียน 
 2.2 เพ่ือให้ครูได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตาม
แผนงานที่กำหนดได้ 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
     ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จำนวน 32 คน ใช้กระบวนการ การวิจัยในชั้นเรียน พัฒนาผู้เรียน 
3.2 เชิงคุณภาพ 
     ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ร้อยละ 85 มีวิจัยในชั้นเรียนและนำผลวิจัยพัฒนาผู้เรียน 



ส่วนที่ 4 หน้าที่ 226  
 

 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วันเดือนปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ 

- แจ้งคณะครู 

ปีการศึกษา 2565 - 

นางวาสนา 

หนูหนัน ,

คณะกรรมการ 

ตามคำสั่ง 

2 ขั้นดำเนินการ 

- ครูทุกคนแสวงหาความรู้  

เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนตามศักยภาพ

และความสามารถ 

ปีการศึกษา 2565 

- 

3 ขั้นรายงานผลประเมินผล 

- ครูทุกคนทำวิจัยในชั้นเรียน 

- สรุปผล 

- รายงานผล 

ปีการศึกษา 2565 - 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข 

- นำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง

ในปีการศึกษาหน้า 

ปีการศึกษา 2565 - 

 
5. งบประมาณที่ใช้   -   บาท 
 
6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัดผล เครื่องมือที่วัด 

1 ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ร้อยละ 85  

มีวิจัยในชั้นเรียนและนำผลวิจัยพัฒนาผู้เรียน 
ตรวจนับ ทะเบียนวิจัยในชั้นเรียน 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1 เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการวิจัยในชั้นเรียน และทำวิจัยในชั้นเรียนได้ 
7.2 เพ่ือให้ครูพัฒนาพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้ 
7.3 เพ่ือให้ครูได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบตามแผนงาน 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   
 

(ลงชื่อ).......................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                               (นางวาสนา  หนูหนัน) 
                                                               ครูชำนาญการพิเศษ 
 
     (ลงชื่อ)........ ..................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                       (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 
               ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
     (ลงชื่อ)...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวฒุิ) 
              รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
     (ลงชื่อ)....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   สถานศึกษาพอเพียง  
สนองพันธ์กิจโรงเรียน  ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

สถานศึกษา และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
  ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการ

ทำงานเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
  ข้อที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและภูมิใจในความเป็นไทย 
ข้อที่ 4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อที่ 8 พัฒนาอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์ให้สะอาดร่มรื่น สดชื่น สวยงาม 
บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้   

เป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที ่1 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีทักษะ 
 การเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21  

ข้อที่ 2 ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการทำงานเป็นทีมและมี
ภาวะผู้นำ  
ข้อที่ 3 ผู้เรียนอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ภูมิใจในความเป็นไทย  
ข้อที่ 4 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข้อที่ 8 สถานศึกษาพัฒนาอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์ให้สะอาดร่มรื่น สดชื่น 
สวยงาม บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ สู่สถานศึกษาปลอดภัย 

สนองนโยบายโรงเรียน   ข้อที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
ข้อที่ 2 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ข้อที่3 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีเจตคติ
ที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต 
ข้อที่ 4 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
ข้อที่ 5 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์   
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ข้อที่7 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ  ดนตรี นาฏศิลป์ 
และกีฬา 
ข้อที่ 11 พัฒนาอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์ให้สะอาดร่มรื่น สดชื่น สวยงาม 

 บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1   คุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เลขานุการโครงการ  นางสาวพรนวีย์   หวานจิตต์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2565  -  มีนาคม  2566 
- 
1.  หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ กำหนดคุณสมบัติของเยาวชนไทยให้เป็นคน
ดี เก่ง และมีความสุข  เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ตามวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมไทย การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง โดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กำหนด
นโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สู่การเรียนของผู้เรียน โดยทำหลักสูตรและสาระการ
เรียนรู้ในห้องเรียน บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนในทุกระดับชั้น สถานศึกษาจึงมุ่งพัฒนา
ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีทักษะ
ในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตตามแนววิถีเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างยั่งยืน อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

ดังนั้นโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์จึงได้จัดให้มีโครงการสถานศึกษาพอเพียง เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา การ
จัดการเรียนการสอน พัฒนาผู ้เรียนและรักษ์สิ ่งแวดล้อม เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกระดับชั ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการดำเนินชีวิตบนพ้ืนฐานของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดีงามตามวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างรากฐานที่  
แข็งแกร่งสำหรับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

2.2 เพ่ือให้นักเรียนดำเนินชีวิตได้อย่างมีสุข มีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่เพียงพอต่อการพัฒนางาน 
อาชีพและคุณภาพชีวิต 
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2.3 เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทักษะการทำงาน นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจต
คติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

2.4 เพ่ือให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
เต็มศักยภาพและเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
 3.1.1 ครู ผู้ปกครองและนักเรียน  ร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการสถานศึกษาพอเพียง  
  3.1.2 นักเรียน  ร้อยละ 80  ดำเนินชีวิตได้อย่างมีสุข มีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่เพียงพอต่อ   
การพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิต 
  3.1.3 นักเรียน  ร้อยละ  80 มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีเจตคติที่ ดี
ต่ออาชีพสุจริต 
  3.1.4  นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ร้อยละ  80 มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพและเพ่ือเป็นต้นแบบของชุมชนในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ครู ผู ้ปกครอง และนักเรียนมีความสนใจอย่างดีในการเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการ

สถานศึกษาพอเพียง  
3.2.2 นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีสุขและมีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่เพียงพอต่อ

การพัฒนางานอาชีพ คุณภาพชีวิตได้เป็นอย่างดี 
3.2.3 นักเรียนมีทักษะในการทำงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

สุจริตได้อยู่ในเกณฑ์ด ี
3.2.4 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจดีต่อสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมในการพัฒนาคุณภาพ 

ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพและเพ่ือเป็นต้นแบบของชุมชนในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
 

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ   
 -  ฝ่ายบริหารประชุมกำหนด

เป้าหมายที่ต้องการในการจัดทำ
โครงการและวางแผนการดำเนินงาน 
-  ผู้บริหารจัดประชุมชี้แจง และ 
แต่งตัง้คณะทำงานผู้รับผิดชอบ  
มอบนโยบาย จัดทำแผนปฏิบัติงาน 

พ.ค. 65 
 
 

พ.ค. 65 
 

- 
 
 
- 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหาร 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2 ขั้นดำเนินกิจกรรมในโครงการ                                                            
 ดำเนินกิจกรรมตามท่ีได้กำหนดไว้  

ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่อไปนี้ 
-  กิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
-  กิจกรรมส่งเสริมการออมโรงเรียน
ธนาคาร 
- กิจกรรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้แหล่ง
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- กิจกรรมคัดแยกขยะ 
-  กิจกรรมชีววิถี ปุ๋ยชีวภาพ 

พ.ค.65-ก.พ.66 
 
 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศกึษา 2565 

ตลอดปี 
การศึกษา 2565 
ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2565 
พ.ค.65-มี.ค.66 
พ.ค.65-มี.ค.66 

- 
 
 

5,000 
 
- 
 
- 
 
- 

3,000 

 
 
 

คุณครูทุกท่านและ 
ฝ่ายวิชาการ 

งานโรงเรียนธนาคาร 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3 
 
 

 

ขั้นประเมินผล  สรุปและรายงาน     
-  ติดตามและประเมินผลในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
- นำสรุปผลการปฏิบัติแต่ละกิจกรรม
มาวิเคราะห์/สรุปผลเป็นภาพรวม 

 
 

ม.ค.66 
 

-  
 ฝ่ายบริหาร 

 
นางสาวพรนวีย์ หวานจิตต์ 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข  
- สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข
ร่วมกัน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผน ปรับปรุงให้เกิดผลดีต่อ
โครงการในปีต่อไป 

 
มี.ค.66 

 

 
- 

นางสาวพรนวีย์ หวานจิตต์ 

 
5.  งบประมาณที่ใช้ 8,000 บาท  

ที ่ รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
1. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมบูรณาการ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
5,000 - - 5,000 

2. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมชีววิถี ปุ๋ย
ชีวภาพ 

3,000 - - 3,000 

 รวมทั้งสิ้น 8,000 - - 8,000 
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   6.  การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ร้อยละของนักเรียน  เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการ

สถานศึกษาพอเพียง  
ตรวจนับ แบบรายงาน 

สรุปผลกิจกรรม 
2. ร้อยละของนักเรียนดำเนินชีวิตได้อย่างมีสุข มี

ทักษะในการแสวงหาความรู้ที่เพียงพอต่อการ
พัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิต 

ประเมินจากผลการ
ดำเนินกิจกรรม 

แบบรายงาน 
สรุปผลกิจกรรม 

3. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะในการทำงาน สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

ประเมินจากผลการ
ดำเนินกิจกรรม 

แบบรายงาน 
สรุปผลกิจกรรม 

4. ร้อยละของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง มีความพึง
พอใจต่อสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมในการพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพและเพ่ือเป็น
ต้นแบบของชุมชนในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเมินจากผลการ
ดำเนินกิจกรรม 

แบบรายงาน 
สรุปผลกิจกรรม 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดีงามตามวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง
สำหรับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  7.2 นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีสุข และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ที ่เพียงพอต่อการ
พัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิต 
 
  7.3 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทักษะการทำงานและนักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนพร้อมทั้ง 
มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
  7.4 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้และสามารถส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเต็ม 
ศักยภาพ 

 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
(ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวพรนวีย์   หวานจิตต์) 
               ครูชำนาญการ 
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(ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
(ลงชื่อ)....................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
       (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวฒุิ) 
 รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
(ลงชื่อ)....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
สนองพันธกิจโรงเรียน ข้อ 6 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพ่ือส่งเสริมคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน            ข้อ 6 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพื่อส่งเสริม  

    คุณภาพของสถานศึกษา 
สนองนโยบายโรงเรียน                 ข้อ 9 พัฒนาระบบบริหารและการบริการเพ่ือส่งเสริมคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์ที่โรงเรียน                กลยุทธ์ที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา                
สนองมาตรฐานโรงเรียน               มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ                        โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ                 กลุ่มบริหารทั่วไป 
เลขานุการโครงการ                     นางกรกนก  บุญเนือง 
ระยะเวลาดำเนินการ                   พฤษภาคม  2565 – มีนาคม 2566 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยในแต่ละปีงบประมาณนั้น โรงเรียนก็จะต้องมีการปฏิบัติงานดำเนินการตามแผนปฏิบัติการทีได้เสนอ

ไปนั้น การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการนั้นต้องลงมือปฏิบัติให้ทันตามห้วงเวลาของกิจกรรมต่างๆที่ได้กำหนดไว้  
เพื ่อให้เกิดประโยชน์กับผู ้เรียน โรงเรียน ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานอื ่นที่เกี ่ยวข้อง การเผยแพร่ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดขึ้น เพื่อพัฒนาโรงเรียนพัฒนาหน่วยงาน เพื่อการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อ
ชุมชน  เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อแสดงออกถึงความ
เป็นคนไทย  เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ด้วยเหตุผลดังกล่าวมีโครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อให้ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรู้ข่าวสาร  ความรู้  และกิจกรรมต่าง ๆ  
2.3 เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน / กิจกรรมโรงเรียนสู่สาธารณะ  และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
2.4 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
2.5 เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ 
2.6 เพ่ือแสดงออกถึงความเป็นคนไทย  ที่รักและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
2.7 เพ่ือการบริหารจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
 

 
 
 
 



ส่วนที่ 4 หน้าที่ 235  
 

 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
     3.1.1 ผู้เรียน  จำนวน 451 คน  ผู้บริหารและบุคลากร  จำนวน 32 คน พึงพอใจผลการบริหารการ

จัดการศึกษา 
3.1.2 ผู ้เรียน จำนวน 451 คน ผู ้บริหารและบุคลากร จำนวน 32 คน ได้รับความสะดวกการ

สนับสนุนและส่งเสริมในการปฏิบัติงานของโรงเรียนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.1.3 ผู้เรียนและบุคลากรโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  จำนวน 483 คน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้

และกิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียน  ชุมชน   และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
3.1.4 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนต่อชุมชน 
3.1.5 นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  จำนวน 451 คน  พึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
     3.2.1 นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  ร้อยละ 75  มีความพึงพอใจในการรับรู้ข่าวสาร ความรู้

และกิจกรรมต่าง ๆ 
3.2.2 ชุมชนได้รับรู้ช้อมูลข่าวสาร  และกิจกรรมต่าง ๆ   
3.2.3 นักเรียน  ครู  บุคลากรท่งการศึกษา  มีความรักสามัคคี 
3.2.4  นักเรียน  ครูบุคลากรรักและเทิดทูนสถาบันหลัก 

 
4. กิจกรรมและการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ   

 - เสนอโครงการ 
พฤษภาคม  2565 8,400 นางกรกนก  บุญเนือง 

2 ขั้นดำเนินการ         
-  จัดจ้างทำป้ายไวนิล                              

มิถุนายน 2565 -  
มีนาคม  2566  

- นางกรกนก  บุญเนือง 

3 
 

 

ขั้นประเมินผล  สรุปและรายงาน 
- ประเมินผล 
- สรุป/รายงานผล 

ก.พ.2566 - นางกรกนก  บุญเนือง 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข  
 - ตรวจสอบผลการประเมิน/แก้ไข 

ก.พ. 2566 - นางกรกนก  บุญเนือง 

 รวม 8,400  บาท  
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5. งบประมาณที่ใช้   8,400  บาท 

ที ่ รายการ / กิจกรรม / การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ป้ายไวนิลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรม
ราชินี   (วันที่ 3  มิถุนายน 2565) 

1,200   - 1,200 - 

2. ป้ายไวนิลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
 (วันที่ 28  กรกฏาคม 2565) 

1,200   - 1,200 - 

3. ป้ายไวนิลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์บรมราชินีนาถพระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง (วันที่ 12  สิงหาคม 2565) 

1,200   - 1,200 - 

4. ป้ายไวนิลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบ
ดินทรสยามมินทรธิราชบรมนาถบพิตร 
(วันที่5 ธันวาคม 2565)   

1,200   - 1,200 - 

5. ป้ายไวนิล สวัสดีปีใหม่  2566 1,200   - 1,200 - 
6.. ป้ายไวนิลรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 

2566 (ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2566) 
1,200   - 1,200 - 

7. สำรองไว้  1 ป้าย 1,200  - 1,200 - 
 รวมทั้งสิ้น 8,400 - 8,400 - 

 
6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัดผล เครื่องมือที่วัด 

1. ผู้เรียน  ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารจัดการศึกษา 

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

2. นักเรียนบุคลากรในโรงเรียนได้รับข่าวสารความรู้ ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 
3. โรงเรียนได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ข่าวสาร ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 
4. โรงเรียน  และชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 
5. ครู บุคลากร รัก  สามัคคีกัน ตอบแบบสอบถาม/การสังเกต แบบสอบถาม 
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ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัดผล เครื่องมือที่วัด 

6. นักเรียน ครู  บุคลากรทางการศึกษาภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น  ความเป็นไทยและเห็นคุณค่าภูมิปัญญา
ไทย  แสดงออกอย่างเหมาะสม 

ทำแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1 ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา 
7.2 นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับข้อมูลข่าวสาร 
7.3 โรงเรียน  ชุมชน  มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
7.4 โรงเรียนเกิดการพัฒนาขึ้น 

 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ                

                                    
      (ลงชื่อ)............ .............................ผู้เสนอโครงการ 

                      (นางกรกนก  บุญเนือง) 
                                 ครูชำนาญการ 

 
 

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

            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 
   รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางสาวนิวร  ผวิกระด้าง) 
                        ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ     โรงเรียนสุจริต ประจำปีการศึกษา 2565 
สนองพันธกิจโรงเรียน    ข้อที ่ 4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที ่ด ีงาม และคุณลักษณะอันพึง   

ประสงค์ บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน   ข้อที่ 4 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สนองนโยบายโรงเรียน    ข้อที่ 3 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มเีจตคติที่ดี

ต่อการประกอบอาชีพสุจริต 
  ข้อที ่5  สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์   

 สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
เลขานุการโครงการ     นายสอหมาด  หมันเร๊ะ 
ระยะเวลาดำเนินการ    พฤษภาคม  2565 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ได้
กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero tolerance & Clean Thailand) มี
พันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ 
บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั ้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมี  
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปราม
การทุจริตระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 
(ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์  ชาติ 20 ปี 
(ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคม ธรรมาภิบาล) อีก
ด้วย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำานักงาน ป.ป.ช.) ทำข้อตกลง ความ
ร่วมมือต่อต้านการทุจริตร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื ่อประสานความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชั่น โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตส านึกให้แก่เยาวชน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ  
การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน โดยให้ความสำคัญกับการ 
เตรียมการด้านป้องกันและราบรามการทุจริตในสถานศึกษา เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไก 
สำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้น เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์



ส่วนที่ 4 หน้าที่ 239  
 

 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

และแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จึงได้
จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ขึ้น โดยมี
เป้าหมายให้มีการบริหารจัดการ และบูรณาการเรียนการสอนที่  เน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ มี
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
ครู นักเรียนแกนนำและผู้เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจ 
 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ มีหน้าที่จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะที่
จำเป็นตามหลักสูตร สนองพันธกิจโรงเรียน  ข้อที่ 4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สนองเป้าประสงค์โรงเรียน  ข้อที่ 4 ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนองนโยบาย
โรงเรียน  ข้อที่ 3 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีเจตคติที่ดตี่อการประกอบอาชีพสุจริต  
ข้อที่ 5  สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  สนองมาตรฐานโรงเรียน  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ จึงจัดให้มีโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดข้ึนกับนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน  
 2.2 เพื่อพัฒนานักเรียนแกนนำและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจตามแนวทางการดำเนินงาน
โครงการโรงเรียนสุจริต  

2.3 เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต ให้นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ มีทักษะ  
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ  
 2.4 เพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกา ตามวิถีประชาธิปไตย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลายตามที่สถานศึกษากำหนด 

2.5เพ่ือให้นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สถานศึกษากำหนด ในระดับดีข้ึนไป 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

       นักเรียน โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  จำนวน 451 คน 
   3.2 เชิงคุณภาพ 

      นักเรียน โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  ร้อยละ  100  เข้าร่วมโครงการ  
 
 
 



ส่วนที่ 4 หน้าที่ 240  
 

 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน เดือน ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ   นายสอหมาด หมันเร๊ะ 
     - ประชุมคร ู   พ.ค. 65   
2 ขั้นดำเนินการ    
     - จัดโครงการ พ.ค.  65- ก.พ. 66 2,000  
3 ขั้นสรุปผล  ประเมินผล    
     - ประเมินผล ก.พ.  66   
     - สรุปผล มิ.ย.  63   

 
5. งบประมาณ     จำนวน  2,000 บาท   

ที ่ รายการ / กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 

1. ค่าวัสดุ กระดาษ 2,000 - - 2,000 
รวม 2,000 - - 2,000 

 
6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 ครู บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนในโรงเรียนมี

ความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน โรงเรียน
สุจริต  

ตรวจสอบรายชื่อ
นักเรียนร่วมโครงการ 

บันทึกลงเวลาร่วม
โครงการ 

2 นักเรียนคณะทำงานกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต 
สามารถดำเนินกิจกรรมของโครงการได้ด้วยความ 
ซื่อสัตย์สุจริตตามคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียน
สุจริต  

แบบสอบถาม แบบสอบถาม 

3 นักเรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกา ตามวิถี
ประชาธิปไตย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลายตามที่สถานศึกษากำหนด 

แบบประเมิน แบบประเมิน 

4 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่สถานศึกษากำหนด ในระดับดีขึ้นไป 

แบบประเมิน แบบประเมิน 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครู บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน โรงเรียน
สุจริต 
 7.2 นักเรียนคณะทำงานกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต สามารถดำเนินกิจกรรมของโครงการได้ด้วย
ความ ซื่อสัตย์สุจริตตามคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนสุจริต 

7.3 นักเรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกา ตามวิถีประชาธิปไตย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลายตามที่สถานศึกษากำหนด 
 7.4 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สถานศึกษากำหนด ในระดับดีขึ้นไป 
 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

     (ลงชื่อ)............... ...................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นายสอหมาด  หมันเร๊ะ) 
             ครชูำนาญการพิเศษ 
 
     (ลงชื่อ)..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                       (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 
               ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
     (ลงชื่อ)...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวฒุิ) 
              รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
     (ลงชื่อ)....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน,โรงเรียนสะอาดตาจิตอาสา 
ร่วมใจ) 

สนองพันธกิจโรงเรียน  ข้อที่ 4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์        
บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองเป้าประสงค์โรงเรียน  ข้อที่ 4 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์     
บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

สนองนโยบายโรงเรียน  ข้อที่ 5  สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ข้อ 2 มีระบบบริการจัดการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเกษร  เชาวลิต 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2565 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ได้ดำเนินการจัดโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ . เพื่อสืบสานพระราช
ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 
นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชกระแสรับสั่งต่อประชาชนชาวไทยให้ 
“ช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง” โรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดกับ
นักเรียนซึ่งปรากฏอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2551 อีกทั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดนโยบายโรงเรียนคุณธรรมขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามกลยุทธ์ที่ 
2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ข้อ 2 มีระบบบริการจัดการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยการดำรงชีวิตตามหลักการทั้งสามข้อ
นั้น จำเป็นต้องมีความรู้และคุณธรรมประกอบด้วยเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ให้
นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็น
ธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักเรียน ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใน
โรงเรียนโรงเรียนถือเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินงานตามนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นโดยใช้แนวการ
ดำเนินงานของมูลนิธิสถิรคุณ ทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินการจัดโครงการนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับ

คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในการทำความดี  
2.2 เพ่ือให้นักเรียน ได้รับการพัฒนาให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน 
2.3 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ใน

โรงเรียนเพ่ิมข้ึน 
2.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร คร ูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ คือ

ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ อุดมการณ์คุณธรรม  
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 32 คน และนักเรียน จำนวน 451 คน
ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และ
สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในการทำความด ี 
 3.1.2 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 32 คน และนักเรียน จำนวน 451 คน 
ได้รับการพัฒนาให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพ่ิมขึ้น 
 3.1.3 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 32 คน และนักเรียน จำนวน 451 คน
ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ คือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ
อุดมการณ์คุณธรรม  

 3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร้อยละ 95 ตระหนักรู้ เข้าใจและมี
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบ
ชั่วดี และภูมิใจในการทำความดี  
 3.2.2 ผู ้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร้อยละ 95 ได้รับการพัฒนาให้มี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน 
 3.2.3 ผู้บริหาร คร ูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร้อยละ 95 ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 5 
ประการ คือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ อุดมการณ์คุณธรรม  
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4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 

   1. ประชุมครู ชี้แจง ทำความเข้าใจการ 
ดำเนินงาน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
   2. สำรวจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนที่ 
ต้องการปรับปรุงพัฒนา 
   3. กำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ท่ีใช้ในการ 
แก้ปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
   4. กำหนดวิธีการดำเนินการ และแนวปฏิบัติ  
   5. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ มอบหมาย 
หน้าที่รับผิดชอบ  

 
 

 พฤษภาคม 2565 
 

-  
 
 

ครูเกษร  
เชาวลิต 

คณะครูทุก
ท่าน 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   1. ดำเนินการตามวิธีการที่กำหนด และแนว 
ปฏิบัติที่วางไว้ 
 

ตลอดปีการศึกษา 
(พฤษภาคม 2565 
– มีนาคม 2566) 

- 

3. ขั้นประเมินติดตาม (Check) 
  1. ประเมินผล 
  2. สรุปผล/รายงานผล 

ตลอดปีการศึกษา 
(พฤษภาคม 2565 
– มีนาคม 2566) 

- 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
นำผลการประเมิน/การสรุปผลมาปรับปรุงแก้ไข 
พัฒนา 

ตลอดปีการศึกษา 
(พฤษภาคม 2565 
– มีนาคม 2566) 

- 

 
5. งบประมาณที่ใช้ จำนวน  -  บาท 

ที ่ รายการ / กิจกรรม / การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดตกแต่งห้องเรียน ป้ายนิเทศ  

จำนวน 18 ห้อง  
- - - - 

2. กระดาษ A 4 ทำแบบบันทึกผลการประเมิน 
ของครูที่ปรึกษา จำนวน 18 เล่ม 

- - - - 

 รวม - - - - 
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6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด / ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ผู้บริหาร คร ูบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 32 คน 

และนักเรียน จำนวน 451 คน ตระหนักรู้ เข้าใจ 
และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า
แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้าง
ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในการทำความดี  

 
ประเมินผลรายสัปดาห์ 

 

 
แบบบันทึกผล
การประเมิน 

 

2. ผู้บริหาร คร ูบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 32 คน 
และนักเรียน จำนวน 451 คน  ได้รับการพัฒนาให้มี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน 

 
ประเมินผลรายสัปดาห์ 

 

 
แบบบันทึกผล
การประเมิน 

3. ผู้บริหาร คร ูบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 32 คน 
และนักเรียน จำนวน 451 คน  ได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรม 5 ประการ คือ ความพอเพียง ความ
กตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ 
อุดมการณ์คุณธรรม  

 
ประเมินผลรายสัปดาห์ 

 

 
แบบบันทึกผล
การประเมิน 

 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 32 คน และนักเรียน จำนวน 451 คน ตระหนักรู้ 
เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้าง
ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในการทำความดี  
 7.2 ผู้บริหาร คร ูบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 32 คน และนักเรียน จำนวน 451 คน ได้รับการพัฒนา
ให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพ่ิมขึ้น 
 7.3 ผู้บริหาร คร ูบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 32 คน และนักเรียน จำนวน 451 คน ได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรม 5 ประการ คือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ อุดมการณ์คุณธรรม  
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  
             (ลงชื่อ) …………………………… ผู้เสนอโครงการ  

               (นางสาวเกษร  เชาวลติ) 
       ครูชำนาญการพิเศษ 
 

 
                                                  (ลงชื่อ) …………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                   (นายอนันต ์ รัตนวงศ์) 
                                                         ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 
(ลงชื่อ) …………………………… ผู้ขออนุมัติโครงการ  

             (นายปัญญาวุฒิ ธนาวุฒ)ิ 
               รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
 
      (ลงชื่อ) …………………………… ผู้อนุมัติโครงการ  
            (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 หน้าที่ 247  
 

 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

 
 

 
มาตรฐานที่ 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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ชื่อโครงการ ทัศนศึกษาทัศนศึกษา เปิดประตู สู่โลกกว้าง  
สนองพันธกิจโรงเรียน ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการ
 ทำงานเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
 ข้อที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ท้องถิ่นและภูมิใจในความเป็นไทย 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน              ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการ
 ทำงานเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
 ข้อที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ท้องถิ่นและภูมิใจในความเป็นไทย  
สนองนโนบายโรงเรียน  ข้อที่ 2 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   
  รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อที่ 3  สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  
  มีเจตคตทิีด่ีต่อการประกอบอาชีพสุจริต 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองมาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ         กลุ่มบริหารงบประมาณ 
เลขานุการโครงการ นางสาววาสนา  คุระแก้ว 
ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม - กุมภาพันธ์  2565 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
             การที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้นั ้น แหล่งการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญ ดังใน มาตรา 25 กล่าวว่า รัฐต้องส่งเสริมการ
ดำเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ 
สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬา และนันทนาการ  
แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ 
ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง จากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่างๆ อย่างสมดุล มุ่งเน้นใน
เรื่องของความรู้ คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่างๆตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน 
  การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่จึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สำคัญอย่างมากอย่างหนึ่ง ซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริงทั้งยังเป็น
การเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เนื่องจากการพาผู้เรียนไปทัศนศึกษา
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ถือว่าเป็นวิธีการที่ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกท้ังเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เพ่ิมพูนและส่งเสริมสมรรถภาพของ
ผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น ทางโรงเรียนจึงเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจึงได้จัด
โครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน 
 2.4 เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษานอกสถานที่ 

 
3. เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
3.1.1 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  เข้าร่วมโครงการ จำนวน 32 คน 
3.1.2 นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  เข้าร่วมโครงการ จำนวน 451 คน 

3.2   เชิงคุณภาพ 
นักเรียนเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และเพ่ือให้นักเรียนรู้จักการ

นำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
 

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

 
นางสาววาสนา   

คุระแก้ว 

     - เขียนโครงการ 
    - ประชุมชี้แจงบุคลากร  นักเรียน 

พ.ค. 2565 
ม.ค. 2566 

2 ขั้นดำเนินการ  
     - จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ม.ค.- ก.พ. 2566 
3 ขั้นสรุปผลประเมินผล  
     - ประเมินผล ก.พ. 2566 
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5. งบประมาณที่ใช้ 80,000 บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
            จำแนกหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 
 

ค่าจ้างเหมารถ  8  คัน 80,000 - 80,000 - 

รวมเงิน 80,000 - 80,000 - 
 

  6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ร้อยละของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียน

สระแก้วรัตนวิทย์  เข้าร่วมโครงการ 
ตรวจสอบจำนวน 
คณะผู้บริหาร ครู 

บุคลากร 

แบบลงเวลา 
คณะผู้บริหาร ครู 

บุคลากร 
2. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  

เข้าร่วมโครงการ 
ตรวจสอบจำนวน 

นักเรียน 
แบบลงเวลา 

นักเรียน 
3. นักเรียนเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้

ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และรู้จักการนำ
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้
เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

- สอบถามความพึง
พอใจ 
ของนักเรียนและครู 
- แบบบันทึกความรู้ 

- แบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนและครู 
- แบบบันทึกความรู้ 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนเกิดทักษะแนวคิดที่ดีเก่ียวกับแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง  
7.2 นักเรียนได้รับความรู้และประสบการตรงจากนอกสถานที่มากยิ่งขึ้น  
7.3 นักเรียนรู้จักนำวิธีการทางแหล่งเรียนรู้ทั่วไป เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
7.4 นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
     (ลงชื่อ)....................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาววาสนา  คุระแก้ว) 
        ครชูำนาญการ 
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 (ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 

           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

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

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

      ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   ทุนการศึกษาและกยศ. 
สนองพันธกิจโรงเรียน  ข้อที ่1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
    ข้อที่ 4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีทักษะ 
    การเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
    ข้อที่ 4 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สนองนโยบายโรงเรียน ข้อที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและทักษะ

ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
     ข้อที่ 4 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและคิดอย่างมี

    วิจารณญาณ  
     ข้อที่ 5  สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์   

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองมาตรฐานโรงเรียน            มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ               กลุ่มบริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางจิราภรณ์  สุทิน 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2565-กุมภาพันธ์ 2566 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จัดกิจกรรมสนองมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ สนองพันธกิจโรงเรียน ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร                                                                                
สถานศึกษา และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  เป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะที่
จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีทักษะการเร ียนรู ้ท ี ่จำเป็นในศตวรรษที ่ 21 สนองนโนบายโรงเร ียน                         
ข้อที่ 1  สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  สนองกลยุทธ์โรงเรียน กล
ยุทธ์ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  สนองมาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน จึงจัดโครงการนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
          2.1 เพ่ือให้นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามท่ีโรงเรียนกำหนดได้รับทุนการศึกษา 

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

อย่างเพียงพอ 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1  นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จำนวน 451 คน  ที่มีคุณสมบัติตามที่โรงเรียนกำหนด

ได้รับทุนการศึกษา 
3.1.2  นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  จำนวน 451 คน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการ

ช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา 
3.1.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับการจัดสรรให้กู ้ยืมเงินกองทุนให้กู ้ยืมเพ่ือ

การศึกษา(กยศ.) 
3.1.4 งานกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1  นักเรียน ร้อยละ 100 ที่มีคุณสมบัติตามที่โรงเรียนกำหนดได้รับทุนการศึกษา 

        3.2.2  นักเรียน ร้อยละ 100 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา 
3.2.3  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 100 ที่ประสงค์กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา 

ได้รับการจัดสรรให้กู้ยืม (กยศ.) 
      3.2.4 งานกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

 
4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
4.1 กิจกรรมทุนการศึกษา (0 บาท) 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ  - นางจิราภรณ์   สุทิน 
 - ประชุมผู้เกี่ยวข้องวางแผนการ

จัดกิจกรรม 
พฤษภาคม 2565 /  
พฤศจิกายน 2565 

  

2  ขั้นดำเนินการ   นางจิราภรณ์  สุทิน 
 - จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ พฤษภาคม 2565 /  

พฤศจิกายน 2565 
1,200 บาท  
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 - ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ตลอดปีการศึกษา   
 - รับสมัครนักเรียนเพ่ือขอรับ

ทุนการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา   

 - พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา ตลอดปีการศึกษา   
 - มอบทุนการศึกษา ตลอดปีการศึกษา   
3. ขั้นสรุปผลประเมินผลและ

รายงานผล 
 - นางจิราภรณ์  สุทิน 

 - ประเมินผล กุมภาพันธ์ 2566   
 - สรุปผลและรายงานผล กุมภาพันธ์ 2566   
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข  กุมภาพันธ์ 2566 - นางจิราภรณ์  สุทิน 

 
4.2 กิจกรรมงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ  - นางสาวเจนจิรา  รักษ์ทอง   
 -   สำรวจ/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ มิถุนายน 2565   
 -   จัดทำหลักฐานขอเบิก มิถุนายน 2565   
2.  ขั้นดำเนินการ  - นางสาวเจนจิรา  รักษ์ทอง   
 -  ประชาสัมพันธ์ 

- ดำเนินการเอกสารการกู้ยืม 
มิถุนายน  2565 
ธันวาคม  2565 

  

3. ขั้นสรุปผลประเมินผล  - นางสาวเจนจิรา  รักษ์ทอง   
 - ประเมินผล มกราคม 2566   
 - สรุป/รายงานผล มกราคม 2566   
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข  กุมภาพันธ์ 2566 - นางสาวเจนจิรา  รักษ์ทอง   

 
5. งบประมาณที่ใช้   0  บาท 
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6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1  นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามท่ีโรงเรียนกำหนด

ได้รับทุนการศึกษา 
ตรวจนับ แบบสรุปรายชื่อนักเรียน

ได้รับทุนการศึกษา 
2 นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการ

ช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา 
ตรวจนับ แบบสรุปรายชื่อนักเรียน

ได้รับทุนการศึกษา  
3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่

ประสงค์กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาได้รับการ
จัดสรรให้กู้ยืม (กยศ.) 

ตรวจนับ แบบสรุปรายชื่อนักเรียน
ได้รับการจัดสรรค์ 

4 งานกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) มี
วัสดุอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

  

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่โรงเรียนกำหนดได้รับทุนการศึกษา 
7.2 นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา 
7.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับการจัดสรรให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา(กยศ.) 
7.4 งานกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

 
8. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
 

  (ลงชื่อ)  ..................................... ผู้เสนอโครงการ 
              (นางจิราภรณ์   สทุิน) 
               ครูชำนาญการพิเศษ 
 

            (ลงชื่อ)   ....................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายอนันต์   รตันวงศ์) 

                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
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             (ลงชื่อ)   ............................................ ผู้ขออนุมัติโครงการ 
                          (นายปญัญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 
                      รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
 
               (ลงชื่อ)   ............................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                              (นางสาวนิวร   ผวิกระด้าง) 
                      ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   เพชรรัตนวิทย์ 
สนองพันธกิจโรงเรียน  ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการ 
     ทำงานเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 2 ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการทำงานเป็นทีม และ 

มีภาวะผู้นำ 
สนองนโยบายโรงเรียน  ข้อที่ 2 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
     รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
เลขานุการโครงการ  นายกรีฑาพล  เทพแก้ว  
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  2565 – กุมภาพันธ์ 2566 
 

1. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้เป็นผู้มีคุณธรรมและมีความรู ้ตาม
หลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด และมีความมุ่งหวังเฉพาะคือ ส่งเสริมผู้เรียน  ที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
และมีพฤติกรรมเรียบร้อย 

ลักษณะโครงการ 
1. เป็นการจัดทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

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

ภาคเรียนละ 1,000 บาท ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีละ 3,000 บาท โดยแบ่งการมอบทุนเป็นภาคเรียน 
ภาคเรียนละ1,500 บาท ตลอด 3 ปีการศึกษา 

3. ในแต่ละภาคเรียนที่โรงเรียนมอบทุนการศึกษา นักเรียนจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยในภาคเรียนนั้น 
3.50 ขึ้นไป   

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน 
  1. มีคะแนนเฉลี่ย (GPA) จากโรงเรียนเดิม 3.80 ขึ้นไป 
  2. มีความประพฤติเรียบร้อย 
การคัดเลือกผู้รับทุน 
  1. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุน 
  2. กำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก นักเรียนเพื่อรับทุน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้ 
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  พิจารณาจากผลการเรียน (GPA)   50  คะแนน 
พิจารณาจากความประพฤติ    50  คะแนน 

  3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
ดังนั้น โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อจัดหาทุนการศึกษา ประเภททุนต่อเนื่อง 3 ปี 

ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนดีและมีความประพฤติ
เรียบร้อย  ซึ่งเป็นการส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดีและสร้างชื่อเสียงทางการเรียนให้แก่โรงเรียน 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
2.2 เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนมีขวัญกำลังใจ 
2.3 เพ่ือสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนในด้านการจัดการเรียนการสอน  

 
3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
จัดทุนการศึกษาให้นักเรียน ดังนี้ 
ม.1 จำนวน 5 ทุน 
ม.2 จำนวน 7 ทุน 
ม.3 จำนวน 4 ทุน 

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

ผู้เรียนได้รับทุนการศึกษา จะมีการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเรียนให้สูงขึ้นและ 
สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน 
 
4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ พ.ค.65 ครูกรีฑาพล เทพแก้ว 
2 ประชุมชี้แจงโครงการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ พ.ค.65 
3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ค.65 
4 สรุปผลและรายงานผล มี.ค.66 
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5.  งบประมาณที่ใช้ 56,000 บาท  (ใช้เงินกองทุนดอกเบี้ยสวัสดิการ) 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
1 ม.ต้น 16 ทุน 32,000 - 32,000 - 
2 ม.ปลาย 8 ทุน  24,000 -  24,000 - 
 รวม 56,000 - 56,000 - 

 
6.  การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 ผู ้เรียนได้รับทุนการศึกษา จะมีการพัฒนา

ตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนให้สูงขึ้น
และสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน 

สำรวจ 
ผลการเรียนเฉลี่ยรายภาค 

แบบสำรวจ 
ปพ.1, ปพ.6  

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์มีการพัฒนาศักยภาพการศึกษาของผู้เรียน 
7.2 นักเรียนมีขวัญกำลังใจในการเรียน 
7.3 ผู้เรียนสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนในด้านการจัดการเรียนการสอน 

 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ                

                                    
      (ลงชื่อ)............... ...............................ผู้เสนอโครงการ 

                     (นายกรีฑาพล  เทพแก้ว) 
                  ครูชำนาญการพิเศษ 

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

                                                              (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 
                                                     ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                                   

  (ลงชื่อ)……………………………………… ผู้ขออนุมัติโครงการ 
                                                            (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 
                             รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย ์
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  (ลงชื่อ)……………………………………… ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                            (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
                               ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดไตร่ตรอง 
    และมีวิสัยทัศน์ 
สนองพันธกิจโรงเรียน   ข้อที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็น 
    ตาม หลักสูตรสถานศึกษาและมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21                                  
                      ข้อที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการ 
    ทำงานเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่1 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีทักษะ 
    การเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21  
                           ข้อที่ 2 ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการทำงานเป็นทีม และมี
    ภาวะผู้นำ 
สนองนโยบายโรงเรียน  ข้อที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและ

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
                                          ข้อที่ 4 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและคิด

อย่างมีวิจารณญาณ ไตร่ตรอง แล มีวิสัยทัศน์ 
สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
                                 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
เลขานุการโครงการ  นางวนิดา  ยุเหล็ก 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  2565 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามมาตรฐานการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานที ่ 1 คุณภาพผู ้เร ียน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
มาตรฐานด้านมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปรากฏว่าผู้เรียนมี
ทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมี
วิสัยทัศน์ อยู่ในระดับพอใช้  ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  เพื่อจะได้พัฒนาผู้เรียนต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้นักเรียน สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง   
 2.2 เพ่ือให้นักเรียน นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง   
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 2.3 เพ่ือให้นักเรียน กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ   
 2.4 เพ่ือให้นักเรียน มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  
 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียน จำนวน 451 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
 3.1.2 นักเรียน จำนวน 451 คน สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง   
 3.1.3 นักเรียน จำนวน 451 คน นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง   
 3.1.4 นักเรียน จำนวน 451 คน กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา  
โดยมีเหตุผลประกอบ   
 3.1.5 นักเรียน จำนวน 451 คน มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

3.2  เชิงคุณภาพ 
               3.2.1 นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม 
 3.2.2 นักเรียน ร้อยละ 90 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ 
เขียนตามความคิดของตนเอง   
 3.2.3 นักเรียน ร้อยละ 90 นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  
 3.2.4 นักเรียน ร้อยละ 90 กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ   
 3.2.5 นักเรียน ร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
 
4. กิจกรรมการดำเนินงาน 

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

- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระและแต่งตั้งคณะทำงาน 
- บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม 
- จัดเตรียมเอกสาร 
- ประชุมชี้แจงนักเรียน 

 
 
 

พฤษภาคม 2565 
 

 
 
 

ครูวนิดา  ยุเหล็ก 

2. ขั้นดำเนินการ 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ”ทักษะกระบวนการคิด” 
- ประเมินผลงานนักเรียน 

 
พฤษภาคม 2565 

 

 
คณะกรรมการ 

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

- สรุปผลการประเมินรวมทุกทักษะกระบวนการคิด 
- สรุปรายงานผล 
- สรุปนักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรม 

 
20  มิถุนายน 2565 

 

 
ครูวนิดา  ยุเหล็ก 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- ติดตามนักเรียนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม 

 
25  มิถุนายน 2565 

 
ครูวนิดา  ยุเหล็ก 

 

 
5. งบประมาณที่ใช้  -  บาท   
   

6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเสร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. นักเรียน จำนวน 451 คน  เข้าร่วมกิจกรรม ตรวจสอบ แบบบันทึก 

การเข้าร่วมกิจกรรม 

2. นักเรียน จำนวน 451 คน  สรุปความคิดจากเรื่อง
ที่อ่าน  ฟัง และด ูและสื่อสารโดยการพูด หรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง   

สังเกต 
ตรวจสอบ 

แบบสังเกต 
ชิ้นงาน 

3. นักเรียน จำนวน 451 คน  นำเสนอวิธีคิด  
วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง   

สังเกต 
ตรวจสอบ 

แบบสังเกต 
ชิ้นงาน 

4. นักเรียน จำนวน 451  คน  กำหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา โดยมี
เหตุผลประกอบ   

สังเกต 
ตรวจสอบ 

แบบสังเกต 
ชิ้นงาน 

5. นักเรียน จำนวน 451 คน  มีความคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  

สังเกต 
ตรวจสอบ 

แบบสังเกต 
ชิ้นงาน 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ผู้เรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม 
7.2 ผู้เรียน ร้อยละ 90 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม

ความคิดของตนเอง   
7.3 ผู้เรียน ร้อยละ 90 นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง   
7.4 ผู้เรียน ร้อยละ 90 กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ   
7.5 ผู้เรียน ร้อยละ 90  มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

     (ลงชื่อ)............. .................................ผู้เสนอโครงการ 

                 (นางวนิดา  ยุเหล็ก) 
    ครูชำนาญการพิเศษ 
 

 

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

            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 
   รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางสาวนิวร  ผวิกระด้าง) 
                        ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ ค่ายวิชาการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
สนองพันธกิจโรงเรียน ข้อที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
  สถานศึกษา และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการ 
  ทำงานเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษาและมีทักษะการ 
  เรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  

ข้อที่ 2 ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการทำงานเป็นทีม และมี 
ภาวะผู้นำ 

 สนองนโยบายโรงเรียน ข้อที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและทักษะ 
  ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  ข้อที่ 2 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
  รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  ข้อที่ 3 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีเจตคติท่ีดี 
  ต่อการประกอบอาชีพสุจริต 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองมาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มบริหารวิชาการ/กลุ่มสาระ 
เลขานุการโครงการ       นางสาวเกษร  เชาวลิต 
ระยะเวลาดำเนินการ       กันยายน 2565 
 
1. หลักการและเหตุผล 
           ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ความท้าทายด้านการศึกษาในการเตรียม
ผู้เรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นต่อผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือ ทักษะด้านสารสนเทศ 
สื่อ และเทคโนโลยี ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ความยืดหยุ่นและการปรับตัว การเป็นตัวของตัวเอง ทักษะ
สังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู ้จากประสบการณ์ตรง มีการทำงานเป็นทีม สามารถทบทวนการทำงาน สรุปขั ้นตอนการทำงาน 
ประโยชน์ของงาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งหลักการจัดกิจกรรมเข้าค่ายครูผู ้สอน
จะต้องตระหนักเสมอว่ากิจกรรมนั้นต้องเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการกล้าคิด กล้าทำ 
กล้าแสดงออก การแก้ไขปัญหาจากประสบการณ์หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผล จัดกิจกรรมและ
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พัฒนาส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร เน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมในแต่ละระดับชั้น รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดี
งามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกวิชา ซึ่งตรงกับ กลยุทธ์ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อ 3.1 จัดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ (ตัวบ่งชี้ที่ 1 -4) ข้อ 3.3 มี
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก (ตัวบ่งชี้ที่ 1-4) ข้อ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ 1-2) ข้อ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-2) ดังนั้นกลุ่มบริหารวิชาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม 
จึงได้จัดโครงการค่ายวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองและมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามนโยบายของ
สถานศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองและมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทั้งในและนอกสถานศึกษา 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
2.4 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ร่วมกัน 
2.5 เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
2.6 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ   
2.7 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักวางแผนการทำงาน และดำเนินการจนสำเร็จ 
2.8 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นระบบ มุ่งมั่นพัฒนางาน  

และเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของผลงานตนเอง  
 

3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
 3.1.1. ผู้เรียน จำนวน 451 คน เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ร่วมกัน  
      3.1.2. ผู้เรียน จำนวน 451 คน ได้มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  
 3.1.3. ผู้เรียน จำนวน 451 คน มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
 3.1.4. ผู้เรียน จำนวน 451 คน เรียนรู้จักวางแผนการทำงาน และดำเนินการจนสำเร็จ  
      3.1.5. ผู้เรียน จำนวน 451 คน ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตน  
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3.2  เชิงคุณภาพ 
                 3.2.1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน  
      3.2.2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ   
 3.2.3. ร้อยละ 75 ของผู้เรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
 3.2.4. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนรู้จักวางแผนการทำงาน และดำเนินการจนสำเร็จ   
   3.2.5. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตน 
 
4.   กิจกรรมการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ  (Plan) 

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

 
เมษายน 
2565 

 
สิงหาคม 
2565 

 
 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ/
กลุ่มสาระ 
 
กลุ่มบริหารวิชาการ/
กลุ่มสาระ 

2. ขั้นดำเนินการ  (Do) 
- ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 

กันยายน 
2565 

 
- 

กลุ่มบริหารวิชาการ/
กลุ่มสาระ 

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

1. ค่าจ้างเหมารถ 3 คัน X 1,500 บาท 
2. ค่าจัดทำเอกสาร/ไวนิล 
3. ค่าวิทยากร/ของที่ระลึก 
4. อาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 50 บาท 48 คน 

 
 

กันยายน 
2565 

 
 

8,000 
 
 

4,500 
- 

1,100 
2,400 

 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 

 2. ค่ายคณิตศาสตร์ 
รูปแบบกิจกรรม 
นำนักเรียน จำนวน 40 คน ครู 3 คน ออกค่าย
คณิตศาสตร์ ระยะเวลา 1 วัน  
1. ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่  
ครูเชาว์ รักษาพล อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ 

 
 

กันยายน 
2565 

 
 

8,000 
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
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ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2. นั่งรถชมเมือง เล่าเรื่องลิกอร์ อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช 
งบประมาณ 
1. ค่าจ้างเหมารถ 3 คัน X 1,500 บาท 
2. ค่าจัดทำเอกสาร/ไวนิล 

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

 
 
 

4,500 
- 

1,350 
2,150 

 
 
 
 
 
 
 

 3. ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
รูปแบบกิจกรรม 
นำนักเรียนแผนวิทย์-คณิต จำนวน 45 คน ครู 
4 คน ออกค่าย  “ค่ายปลูกจิตวิทยาศาสตร์” 
ระยะเวลา 1 วัน 
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เขาขุนพนม อ.พรหมคีรี 
จ.นครศรีฯ งบประมาณ 
1. ค่าจ้างเหมารถ 3 คัน X 1,300 บาท 
2. ค่าจัดทำเอกสาร/ไวนิล 

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

 
 

กันยายน 
2565 

 
 

8,000 
 
 
 

4,500 
- 

1,050 
2,450 

 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

 4. ค่ายสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
รูปแบบกิจกรรม 
นำนักเรียน จำนวน 43 คน ครู 2 คน ออกค่าย  
“ค่ายศึกษาความเป็นมาของชนชาติไทย”  
ระยะเวลา 5 วัน ณ จ.อยุธยา และ จ.สุโขทัย  
งบประมาณ 
1. ค่าจ้างเหมารถ 1 คัน X 4,500 บาท 
2. ค่าจัดทำเอกสาร/ไวนิล 
3. ค่าวิทยากร/ของที่ระลึก 
4. ค่าอาหารกลางวัน 45 คน 1 มื้อๆ ละ 50 
บาท 
 

 
 
 

กันยายน 
2565 

 
 

 
 
 

8,000 
 
 

4,500 
- 

1,200 
2,300 

 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 
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ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 5. ค่ายสุขศึกษาแบ่งปันสุข “รวมพลคนรัก

กีฬา” 
รูปแบบกิจกรรม 
นำนักเรียนเข้า จำนวน 45 คน เข้าร่วม
กิจกรรมสุขภาพในชุมชน หรือชุมชนใกล้เคียง
ที่จัดขึ้นเพ่ือการกุศล 
งบประมาณ 
1. ค่าจ้างเหมารถ 3 คัน X 1,500 บาท 
2. ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 45 
คน 

 
 

กันยายน 
2565 

 
 

9,000 
 
 

4,500 
3,500 

 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาพลศึกษา 

 6. ค่ายศิลปะ “ART CLUB” 
รูปแบบกิจกรรม 
นำนักเรียน จำนวน 50 คน ครู 2 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  
ครูเชาว์ รักษาพล อ.ปากพนัง จ.
นครศรธีรรมราช 
งบประมาณ 
1. ค่าจ้างเหมารถ 3 คัน X 1,500 บาท 
2. ค่าวิทยากร/ค่าของที่ระลึก 
3. ค่าจัดทำเอกสาร/ไวนิล 
4. ค่าอาหารกลางวัน 52 คน 1 มื้อๆละ 50 
บาท 
 
 

 
 
 

กันยายน 
2565 

 
 
 

8,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,500 
900 

- 
2,600 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 
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ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 7. ค่ายการงานอาชีพ 

รูปแบบกิจกรรม 
นำนักเรียน จำนวน 40 คน ครู 4 คน ออกค่าย
การงานอาชีพ ระยะเวลา 1 วัน 
1. ศึกษาการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ 
และมารยาทในการรับประทานอาหาร  
ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.
นครศรธีรรมราช 
2. ศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนเกษตรทฤษฎีใหม่  
ครูเชาว์ รักษาพล อ.ปากพนัง จ.นครศรฯี 
งบประมาณ 
1. ค่าจ้างเหมารถ 3 คัน X 1,500 บาท 
2. ค่าวิทยากร/ค่าของที่ระลึก 
3. ค่าจัดทำเอกสาร/ไวนิล 
4. ค่าอาหารกลางวัน 44 คน 1 มื้อๆ ละ 50 
บาท 

 
 

กันยายน 
2565 

 
 

8,000 
 
 
 
 
 
 
 

4,500 
1,300 

- 
2,200 

 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การงานอาชีพ 

 8. ค่ายภาษาต่างประเทศ  
“English-Chinese Camp”  
รูปแบบกิจกรรม 
นำนักเรียน จำนวน 50 คน ครู 7 คน ออกค่าย 
“English-Chinese Camp” ระยะเวลา 1 วัน  
1. ณ พิพิธภัณฑสถานศึกษาแห่งชาติ อ.เมือง  
    จ.นครศรีธรรมราช 
2. นั่งรถชมเมือง เล่าเรื่องลิกอร์ อ.เมือง  
    จ.นครศรีธรรมราช 
3. ศึกษาการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ 
และมารยาทในการรับประทานอาหาร ณ 
โรงแรม ทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรธีรรมราช 
งบประมาณ 
1. ค่าจ้างเหมารถ 3 คัน X 1,500 บาท 
2. ค่าวิทยากร/ค่าของที่ระลึก 

 
 

กันยายน 
2565 

 
 

8,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,500 
650 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ/
ภาษาจีน) 
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ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3. ค่าจัดทำเอกสาร/ไวนิล 
4. ค่าอาหารกลางวัน 44 คน 1 มื้อๆ ละ 50 
บาท 

- 
2,850 

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

 
ตุลาคม 
2565 

  
กลุ่มบริหารวิชาการ/ 

กลุ่มสาระ 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข  (Action) 

1. การประมาณการการใช้งบประมาณ 
2. การจัดสรรงบประมาณ 
3. นำผลการประเมิน/การสรุปรายงานผลมา
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และวางแผนพัฒนา
ในปีต่อไป 

 
ตุลาคม 
2565 

  
กลุ่มบริหารงาน

บุคคล 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 
5.  งบประมาณที่ใช้    64,000   บาท    

ที ่ รายการ/กิจกรรม งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่ายวิชาการ 64,000 - 55,300 8,700 
1. ค่ายภาษาไทย 8,000 - 6,900 1,100 
2. ค่ายคณิตศาสตร์ 8,000 - 6,650 1,350 
3. ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8,000 - 6,950 1,050 
4. ค่ายสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 8,000 - 6,800 1,200 
5. ค่ายสุขศึกษาพลศึกษา 8,000 - 6,850 1,150 
6. ค่ายศิลปะ 8,000 - 7,100 900 
7. ค่ายการงานอาชีพ 8,000 - 6,700 1,300 
8. ค่ายภาษาอังกฤษ 8,000 - 7,350 650 

 รวม 64,000 - 55,300 8,700 
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6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเสร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ผู้เรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม แสดงความสามารถ 

ทางวิชาการและมีความคิดสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ ร้อยละ 90 

 
สังเกต/ตรวจผลงาน 

1. แบบสังเกต 
2. ใบงาน 
3. แบบบันทึกการร่วมกิจกรรม 

2. จำนวนผู้เรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม แสดง
ความสามารถตามศักยภาพ ตามความถนัด 

 
สังเกต/ตรวจผลงาน 

1. แบบสังเกต 
2. ใบงาน 
3. แบบบันทึกการร่วม
กิจกรรม 

3. ผู้เรียนรู้จักวางแผนการทำงาน และดำเนินการ
จนสำเร็จ ร้อยละ 90  

 
สังเกต/ตรวจผลงาน 

1. แบบสังเกต 
2. ใบงาน 
3. แบบบันทึกการร่วมกิจกรรม 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเสร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
4. ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน

และภูมิใจในผลงานของตนร้อยละ 90 
 

สังเกต/ตรวจผลงาน 
1. แบบสังเกต 
2. ใบงาน 
3. แบบบันทึกการร่วม
กิจกรรม 

5. ผู้เรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ร้อยละ 75 

ตรวจนับ แบบบ ันท ึกผลการพ ัฒนา
คุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองและมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
7.2 เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทั้งในและนอกสถานศึกษา 
7.3 เพ่ือให้ผู้เรียนนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
7.4 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ร่วมกัน 
7.5 เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
7.6 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ   
7.7 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักวางแผนการทำงาน และดำเนินการจนสำเร็จ 
7.8 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นระบบ มุ่งมั่นพัฒนางาน  

และเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของผลงานตนเอง 
7.9 เพ่ือให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาในห้องเรียนมาฝึกปฏิบัติและเพ่ิมเติมทักษะกระบวนการ

ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
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7.10 เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล 

7.11 ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดโครงการพัฒนาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  
             (ลงชื่อ) …………………………… ผู้เสนอโครงการ  

               (นางสาวเกษร  เชาวลติ) 
       ครูชำนาญการพิเศษ 
 

 
                                                  (ลงชื่อ) …………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                   (นายอนันต ์ รัตนวงศ์) 
                                                         ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 
(ลงชื่อ) …………………………… ผู้ขออนุมัติโครงการ  

             (นายปัญญาวุฒิ ธนาวุฒ)ิ 
               รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
 
      (ลงชื่อ) …………………………… ผู้อนุมัติโครงการ  
            (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ กิจกรรมลูกเสือไทย นักศึกษาวิชาทหาร   
สนองพันธกิจโรงเรียน ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

สถานศึกษา และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
 ข้อที่ 4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

สถานศกึษา และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 ข้อที่ 4 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองนโยบายโรงเรียน ข้อที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตาม

หลักสูตรและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  ข้อที่ 5 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม

ที่พึงประสงค์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เลขานุการโครงการ นางยุพเยาว์ ชูช่วย  
ระยะเวลาดำเนินการ มิถุนายน 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 

  
1. หลักการและเหตุผล 

เพื่อสนองเป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่1พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 และข้อที่4 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 2.2 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 2.3 ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จำนวน 451 คน เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและ 
วันสำคัญทางลูกเสือ 

3.1.2 นักศึกษาวิชาทหารและผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมการ
ฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคสนาม 

3.1.3 บุคลากรโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จำนวน 32 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
 

3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ผู้เรียนสามารถวางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ 
3.2.2 ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
3.2.3 ผู้เรียนสามารถนำเอาหลักปฏิบัติของหลักการเศรษกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 
4. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ   

- ประชุมบุคลากร 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ 

มิถุนายน 2565  นางยุพเยาว์ ชูช่วย 

2 ขั้นดำเนินการ                                                            
- การดำเนินการตามโครงการ 

กรกฎาคม 2565 
- มกราคม 2566 

 นางยุพเยาว์ ชูช่วย 

3 
 

ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน                                                                                    
- นิเทศ กำกับ ติดตาม 

กุมภาพันธ์ 2566  นางยุพเยาว์ ชูช่วย 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข  
- นำผลการตรวจสอบ  ทบทวนและนิเทศ
งานไปใช้ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการ
ดำเนินงานในโครงการปีการศึกษาต่อไป 

กุมภาพันธ์ 2566  นางยุพเยาว์ ชูช่วย 
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5. งบประมาณที่ใช้   48,000     บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมวันสำคัญของลูกเสือ 3,000 - 1,000 2,000 
2 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี 35,000 5,000 30,000 - 
3 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 10,000 - 10,000  

                             รวมทั้งสิ้น 48,000 5,000 41,000 2,000 
 

6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จำนวน 451 คน 

เข้าร่วมกิจกรรม 
บันทึกรายชื่อการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

แบบบันทึกรายชื่อ
การเข้าร่วมกิจกรรม 

2 บุคลากรโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จำนวน 32 คน บันทึกรายชื่อการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

แบบบันทึกรายชื่อ
การเข้าร่วมกิจกรรม 

3 ผู้เรียนสามารถวางแผนในการทำงานและ
ดำเนินการเข้าค่ายพักแรมตามหลักสูตรได้ 

ให้ผู้เรียนทำแบบ
ประเมินกิจกรรม 

แบบประเมินกิจกรรม 

4 ผู้เรียนผ่านการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม ให้ผู้เรียนทำแบบ
ประเมินกิจกรรม 

แบบประเมิน
กิจกรรม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  7.2 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  7.3 ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
(ลงชื่อ).......................................ผู้เสนอโครงการ 

           (นางยุพเยาว์  ชูช่วย ) 
                ครูชำนาญการ 
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     (ลงชื่อ)..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                       (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 
               ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
      

(ลงชื่อ)...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวฒุิ) 
              รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
 
     (ลงชื่อ)....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 
สนองพันธกิจโรงเรียน ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี21 
  ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้  ทักษะอาชีพ  

ทักษะการทำงานเป็นทีม  และมีภาวะผู้นำ 
  ข้อที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและภูมิใจในความเป็นไทย 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา และมี 

ทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
ข้อที่ 2 ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการทำงานเป็นทีม 

สนองนโยบายโรงเรียน ข้อที่ 1 สนับสนุน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
ข้อที่ 2  สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที ่3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
เลขานุการโครงการ นางกรกนก  บุญเนือง 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  2565 – กุมภาพันธ์ 2566 
  
1. หลักการและเหตุผล 

ในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีการจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  การจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตาม
หลักสูตร  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย  ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อย่าง
คุ้มค่า  จึงจำเป็นต้องฝึกให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรง  ตามมาตรฐานผู้เรียน  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น  เพื่อจะได้พัฒนาผู้เรียนในด้านนี้ต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการประเภทต่าง ๆ  จากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
     2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ  จากการไปแข่งขันทักษะต่าง ๆ  ภายนอกสถานศึกษา 
     2.3 เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมเข้ารับการอบรมเสริมความรู้จากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
     2.4 เพ่ือให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับองค์กรอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง   
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3. เป้าหมาย 
3.2 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการประเภทต่างๆ  จากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
3.1.2 นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ จากการไปแข่งขันทักษะต่างๆภายนอกสถานศึกษา 
3.1.3  นักเรียนร้อยละ 80  ได้เข้ารับการอบรมเสริมความรู้จากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา    
3.1.4  เพ่ือให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับองค์กรอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง   

3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.3 นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการประเภทต่าง ๆจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
3.2.4 นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ  จากการไปแข่งขันทักษะต่าง ๆ ภายนอกสถานศึกษา 
3.2.5 นักเรียนได้ร่วมเข้ารับการอบรมเสริมความรู้จากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
3.2.6 นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับองค์กรอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง   

 

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

 - ขออนุมัติโครงการ 
 - ประชุมผู้เกี่ยวข้อง  วางแผนการ
จัดกิจกรรม 

พฤษภาคม  2565 10,000  บาท นางกรกนก  บุญเนือง 

2 ขั้นดำเนินการ         
    - รับเอกสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ    
    - ประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
    - คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
    - บันทึกขออนุญาตไปราชการ 
    - ขออนุญาตผู้ปกครอง 
    -ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ                                   

มิถุนายน 2565 
ถึง  

กุมภาพันธ์  2566  

- นางกรกนก  บุญเนือง 

3 
 
 
 
 

ขั้นประเมินผล  สรุปและรายงาน 
- รายงานผลการเดินทางไปราชการ 
-สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

มิถุนายน 2565  
 ถึง 

 กุมภาพันธ์  
2566 

- นางกรกนก  บุญเนือง 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 

 
- เก็บข้อมูลวิเคราะห์  เพื่อ
ประกอบการวางแผนครั้งต่อไป 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข  
   ชี้แจงรายละเอียด/ประมาณการ
ใช้งบประมาณท่ีจำเป็นอย่างชัดเจน
เพ่ือความเพียงพอของงบประมาร
ในการดำเนินงาน 

มิถุนายน 2565 - นางกรกนก  บุญเนือง 

 
 

5. งบประมาณที่ใช้    10,000  บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

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

รวมทั้งสิ้น 10,000  - 5,000   5,000   
 
 

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

ประเภทต่างๆ  จากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
สังเกต/ตรวจสอบ แบบสังเกต  

แบบตรวจสอบ 
2. จำนวนนักเรียนได้เข้ารับการอบรมเสริมความรู้

จากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
สังเกต/ประเมินความพึง
พอใจ 

แบบสังเกต 
ประเมินความพึงพอใจ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการด้วยความภาคภูมิใจ 
7.2 นักเรียนได้รับความรู้จากการอบรมนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
7.3 นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับองค์กรอ่ืนๆ   
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ                
                                    

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

 
 

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

            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 
   รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางสาวนิวร  ผวิกระด้าง) 
                        ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ            พัฒนากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
สนองพันธกิจโรงเรียน            ข้อที่ 4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ข้อที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน       ข้อที่ 4 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
     ข้อที่ 5 สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มี
    ประสิทธิภาพ 
สนองนโยบายโรงเรียน  ข้อที่ 5  สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์   
  ข้อที่ 8  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
เลขานุการโครงการ   นายสอหมาด หมันเร๊ะ 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม  2565 - มีนาคม 2566 
 

1. หลักการและเหตุผล     
ด้วยโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ได้กำหนดพันธกิจ โรงเรียนข้อที่สนองพันธกิจ ข้อ 4 ส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้อ 5 
ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ  สนองนโยบายโรงเรียน  ข้อ 5  สนับสนุน 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  ข้อ 8 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครู
เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สนองมาตรฐานโรงเรียน    มาตรฐานที่  3  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   3.1) การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุก
คนมีส่วนร่วม  เป้าประสงค์โรงเรียน ข้อ 4 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของ  ข้อ 5  สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้มีประสิทธิภาพ  ข้อ 6. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพของ
สถานศึกษา   สนอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อที่ 3.1 การมี
กระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมี ส่วนร่วม ข้อที่ 3.2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึด
โยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
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2. วัตถุประสงค์   
2.1 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนมีการจัดการข้อมูล สารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนทันสมัยนำไป

ประยุกต์ใช้ได้   
 2.2 กลุ่มการบริหารกิจการนักเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น กิจกรรมโฮมรูม เยี่ยมบ้าน

ประชุมผู้ปกครอง แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล 
 2.3 เพ่ือให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
 2.4 เพ่ือนักเรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกา ตามวิถีประชาธิปไตย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ

แตกต่างและหลากหลายตามที่สถานศึกษากำหนด 
3. เป้าหมาย   

3.1 เชิงปริมาณ   
3.1.1 ผู้เรียน 451 คนได้รับการบริหาร จัดการข้อมูล สารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย

นำไปประยุกต์ใช้ได้   
3.1.2 ผู้เรียน 451 คนได้รับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น กิจกรรมโฮมรูม เยี่ยมบ้าน ประชุม

ผู้ปกครอง แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล        
3.1.3 ผู้เรียน 451 นักเรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกา ตามวิถีประชาธิปไตย ยอมรับที่จะอยู่

ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายตามที่สถานศึกษากำหนด 
3.1.4 ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100 

3.2 เชิงคุณภาพ   
3.2.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการบริหาร จัดการข้อมูล สารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน  ทันสมัย

นำไปประยุกต์ใช้ได้   
3.2.2 เพื่อให้ผู้เรียน ได้รับการได้รับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น กิจกรรมโฮมรูม เยี่ยมบ้าน

ประชุมผู้ปกครอง แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล     
3.2.3 เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกา ตามวิถีประชาธิปไตย ยอมรับที่จะอยู่ ร่วมกัน

บนความแตกต่างและหลากหลายตามที่สถานศึกษากำหนด 
3.2.4 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

 

4.  วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน 
4.1 พัฒนากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

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

- ประชุม วางแผนการปฏิบัติงาน  
- สำรวจวัสดุ/อุปกรณ์สำนักงานที่ต้องใช้ปฏิบัติงาน 

พฤษภาคม 2565  
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 
2. ขั้นดำเนินการ 

- ดำเนินการจัดหาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 
   ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
- ปฏิบัติงาน  
- จัดการข้อมูล 
- ให้การบริการแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 
พฤษภาคม 2565 

– 
มีนาคม  2566 

 
-นายสอหมาด หมันเร๊ะ  
-บุคลากร 
กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 

3. ขั้นสรุปผล ประเมินผล 
- ประเมินผล 
- สรุป/รายงานผลโครงการ 

มีนาคม  2566 

 
 

4.2 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  

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

สำรวจเวลา 
แจ้งคร,ู เด็ก และผู้ปกครอง 
เตรียมสถานที่ และอาหารว่าง (ครั้งที่ 1 ) 
เตรียมสถานที่ และอาหารว่าง (ครั้งที่ 2 ) 

 
ภาคเรียนละ  

1 ครั้ง 
พ.ค. 65 
พ.ย. 65 

 
 

3,200 
3,200 

 

นายสอหมาด หมันเร๊ะ 

2 ขั้นดำเนินการ   
ประชุมผู้ปกครอง 

พ.ค-พ.ย. 64  นายสอหมาด หมันเร๊ะ 

3. สรุปและประเมินผล 
- ประเมินผล 
- สรุป/รายงานผลโครงการ 

พ.ค-พ.ย. 64  นายสอหมาด หมันเร๊ะ 

รวมงบประมาณเป็นเงิน 6,400  
 

 

4.3 กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
     -  ประชุมครูฝ่ายกิจการนักเรียน 

พ.ค.65 - นางยุพเยาว์ ชูช่วย 

2. ขั้นดำเนินการ 
     -  จัดทำเอกสารครูที่ปรึกษา 
     -  เยี่ยมบ้านนักเรียน 

 
มิ.ย.65-ส.ค.65 

- นางยุพเยาว์ ชูช่วย 
ครูวิจิตรา  สุทิน 
ครูที่ปรึกษา 
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กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3.  ขั้นสรุปผล ประเมินผล      
     -  สรุปผลการเยี่ยมบ้าน 
     -  รายงานผลการเยี่ยมบ้าน 

 
ก.ค.65 

 

-  
ครูที่ปรึกษา 
ครูที่ปรึกษา 

 

4.4 พัฒนากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

สำรวจวัสดุ/อุปกรณ์สำนักงานที่ต้องใช้
ปฏิบัติงาน 

 
พ.ค. 65 

      
   4,000 

นายสอหมาด หมันเร๊ะ 

2. ขั้นดำเนินการ 
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 

 
 

 

3. สรุปและประเมินผล 
- ประเมินผล 
- สรุป/รายงานผลโครงการ 

พ.ค-พ.ย. 65  นายสอหมาด หมันเร๊ะ 

รวมงบประมาณเป็นเงิน 4,000  
 

5. งบประมาณที่ใช้  จำนวน 10,400  บาท   

ที ่ รายการ/กิจกรรม  การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 พัฒนากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 4,000 - - 4,000 
2 กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน - - - - 
3 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 6,400 - 3,200 3,200 

รวม 12,400 - 3,200 6,200 
 
6. การประเมินผล   
ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด / ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. การบริหาร จัดการข้อมูล สารสนเทศที่มี

ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัยนำไป
ประยุกต์ใช้ได้ 

สังเกต/ตรวจสอบ แบบบันทึก 
เอกสารหลักฐาน 
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ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด / ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
2. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น กิจกรรม

โฮมรูม เยี่ยมบ้าน ประชุมผู้ปกครอง แบบ
คัดกรองนักเรียนรายบุคคล 

สอบถาม/ตรวจสอบ แบบสอบถาม 
แบบบันทึก 
แบบรายงาน 
เอกสารหลักฐาน 

3. ร้อยละ 95 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

การสอบถาม/ตรวจนับ บัญชีลงชื่อผู้ปกครอง 

4. นักเรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกา ตาม
วิถีประชาธิปไตย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลายตามที่
สถานศึกษากำหนด 
 

สังเกต/ตรวจสอบ แบบบันทึก 
เอกสารหลักฐาน 
 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
7.1 ผู้เรียนได้รับการบริหาร จัดการข้อมูล สารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัยนำไป

ประยุกต์ใช้ได้   
7.2 ผู้เรียนได้รับการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่รู้ทั่วถึง 

ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
7.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
7.4 นักเรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกา ตามวิถีประชาธิปไตย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน 

ความแตกต่างและหลากหลายตามที่สถานศึกษากำหนด 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

     (ลงชื่อ)............... ...................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นายสอหมาด  หมันเร๊ะ) 
             ครูชำนาญการพิเศษ 
 
 
     (ลงชื่อ)..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                       (นายอนันต์  รัตนวงศ์) 
               ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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     (ลงชื่อ)...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวฒุิ) 
              รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
 
     (ลงชื่อ)....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ชื่อโครงการ     ธรรมนำชีวิต 
สนองพันธกิจโรงเรียน   ข้อที่ 3 ส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและภูมิใจในความเป็นไทย 
  ข้อที ่4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สนองเป้าประสงค์โรงเรียน   ข้อที่ 3 นักเรียนอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

ภูมิใจในความเป็นไทย  
  ข้อที่ 4 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองนโยบายโรงเรียน   ข้อที่ 2 สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 ข้อที่ 5 สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง

ประสงค์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 
สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 

 ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
เลขานุการโครงการ     นางสาววิจิตรา  สุทินและคณะ 
ระยะเวลาดำเนินการ    มิถุนายน 2565-มีนาคม  2566 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
โครงการธรรมนำชีวิต มุ่งส่งเสริมบทบาทของสถาบันศาสนากับสถาบันการศึกษาและสถาบันทาง

สังคมอื่นๆ เพื่อปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึกที่ดีให้นักเรียน ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสร้างสมานฉันท์
ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา เพ่ือนำหลักธรรมทางพุทธศาสนา ศาสนาที่ตนนับถือมาใช้ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนนำมาใช้ในการดำรงชีวิต  ดังนั้น โรงเรียนมีหน้าที่ให้ความรู้แก่นักเรียน
ด้านวิชาการและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอันจะนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จ 
โครงการธรรมนำชีวิตจึงเป็นการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นคนดี มีคุณธรรม
จริยธรรม ยึดมั่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นค่านิยมหลัก 12 ประการ และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  
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โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ได้จัดให้มีโครงการธรรมนำชีวิตแก่นักเรียน  เพื่อเป็นการส่งเสริมศีลธรรม
ในหมู่นักเรียน ให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม เป็นนักเรียนที่ดีของชาติ อันถือเป็นการพัฒนา
สังคมท่ีสำคัญ เพราะนักเรียนนั้นโอกาสที่จะผิดพลั้งในการคิด การพูด และการกระทำ ย่อมมีโอกาสที่เกิดขึ้น
ได้ง่าย หากไม่มีพ้ืนฐานคุณธรรมเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยที่บ้านเมืองมีความเจริญทางด้านวัตถุ 
จนความเจริญทางด้านจิตใจเสื่อมถอยดังเป็นที่ประจักษ์กันอยู่ในปัจจุบัน    จึงจัดโครงการธรรมนำชีวิตให้กับ
นักเรียน 
 ดังนั้น  โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการธรรมนำชีวิต  และให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาที่สูงขึ้นต่อไป 
2. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน ให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม  

2.2 เพ่ือนักเรียนมีความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและศาสนาที่ตนนับถือที่ถูกต้องและนำไป
เป็นหลักในการดำเนินชีวิต 

2.3 เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน ให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม  
2.4 เพ่ือนักเรียนมีความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและศาสนาที่ตนนับถือที่ถูกต้องและนำไป

เป็นหลักในการดำเนินชีวิต 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

      นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ชั้น ม.1-6  จำนวน  451  คน 
   3.2 เชิงคุณภาพ 

 3.2.1 นักเรยีนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีต่อตนเองและสว่นรวม   
 3.2.2 นักเรยีนสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจำวันได้ 
 

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

1. พัฒนาเด็กดีศรีตำบล 4,000 นางฐิติรัตน์  อนันต์ 
1 ขั้นเตรียมการ มิ.ย. 65   
2 ขั้นดำเนินการ ธ.ค. 64-มี.ค.66   
3 ขั้นสรุปผล  สรุปและรายงาน    
     - ประเมินผล มี.ค. 66   
     - สรุปผล มี.ค. 66   
4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข มี.ค.66   
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2. ธรรมศึกษา 8,000 นางสาววิจิตรา  สุทิน 

1 ขั้นเตรียมการ ก.ค. 65   
2 ขั้นดำเนินการ ต.ค.-ก.พ.66   
3 ขั้นสรุปผล  สรุปและรายงาน    
     - ประเมินผล มี.ค.  66   
     - สรุปผล มี.ค.  66   
4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข มี.ค.66   

 
 

5. งบประมาณ     จำนวน  12,000 บาท   

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
            จำแนกหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. พัฒนาเด็กดีศรีตำบลสระแก้ว 
- เครื่องสังฆทาน 

4,000 - - 
 

4,000 

2. ธรรมศึกษา 
- ค่าอุปกรณ์ 
- ค่าอาหาร น้ำปานะ 

 
8,000 

-  
5,000 

 
3,000 

รวมทั้งสิ้น 12,000  
 
6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 นักเรียนมีการพัฒนาเสริมสร้างด้านคุณธรรม

และจริยธรรม  
วัดเจตคติและความพึง
พอใจ 

แบบสอบถาม 

2 นักเรียนมีความพึงพอใจในโครงการธรรมนำ
ชีวิต 

ความพึงพอใจ แบบสอบถาม 

 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนมีความรู้และสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง 
7.2 นักเรียนได้รับการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม 
7.3 นักเรียนสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
      (ลงชื่อ).................................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาววิจิตรา  สุทิน) 
                       ครูชำนาญการ 
 
 

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

            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ) 
   รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางสาวนิวร  ผวิกระด้าง) 
                        ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ภาคผนวก 
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ประมวลภาพกจิกรรมตามโครงการ 
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ประมวลภาพกจิกรรมตามโครงการ 
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ประมวลภาพกจิกรรมตามโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 


