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แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

คำนำ 

   แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็น

กรอบและแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา          

ของโรงเรียนในระยะ 1 ปี สาระสำคัญประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ส่วนท่ี 2 ทิศทางการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่วนที่ 3 รายละเอียดแผนงานงบประมาณโครงการกิจกรรม ส่วนที่ 4  การกำกับ

ติดตาม ประเมินผล และรายงานโดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และ            

กลยุทธ์ของโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา เพื่อนำข้อมูลมากำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์งาน

โครงการ และกิจกรรมที่มุ ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี               

ให้บรรลุผลตามเป้าหมายความสำเร็จท่ีกำหนดไว้ การดำเนินงานดังกล่าวต้องได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง

ทุกภาคส่วนในการกำกับติดตาม ประเมินผลเพื่อสะท้อนภาพการดำเนินงาน ให้ผู ้รับผิดชอบนำไปปรับใช้          

ให้บังเกิดผล โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

   โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

การศึกษา 2565 เพื่อเป็นเครื่องมือและทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา จะเป็นประโยชน์

ต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จต่อไป 

  

 

 

 

(นางบังอร  แป้นคง) 

  ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

สารบัญ 
  หน้า 
คำนำ  ก 
สารบัญ  ข 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 1 
 1. ข้อมูลท่ัวไป 2 
 2. ประวัติความเป็นมา 2 
 3. ข้อมูลผู้บริหาร 5 
 4. ข้อมูลนักเรียน 5 
 5. ข้อมูลครูและบุคลากร 6 
 6. ข้อมูลอาคารสถานท่ี 7 
 7. สภาพชุมชนโดยรวม 7 
 8. ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา 8 
   

ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 11 
 วิสัยทัศน์ 12 
 พันธกิจ 12 
 เป้าประสงค์ 12 
 ปรัชญา/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 12 
 กลยุทธ์ 13 
 จุดเน้น 13 
   

ส่วนที่ 3 รายละเอียดแผนงาน โครงการ และประมาณการงบประมาณ 14 
 1. การวิเคราะห์งบประมาณปีการศึกษา 2565 15 
 การจัดสรรงบประมาณปีการศึกษา 2565 16 
 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ กลุ่มบริหารวิชาการ 17 
 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 26 
 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ กลุ่มบริหารท่ัวไป 29 
 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 32 
 แผนงาน/โครงการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 34 
 แผนงาน/โครงการท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน 34 
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 
 2. งานโครงการ/กิจกรรม  42 
  งานโครงการ กลุ่มบริหารวิชาการ  42 
 งานโครงการ กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล  165 
 งานโครงการ กลุ่มบริหารท่ัวไป  203 
 งานโครงการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 239 
   

ส่วนที่ 4 การกำกับติดตาม ประเมินผลและรายงาน 260 
 การกำกับ ติดตาม ควบคุมการใช้งบประมาณ 261 
 การนิเทศติดตาม 261 
 การประเมินผล 261 
 การจัดทำรายงานประจำปี 261 
 แบบรายงานและประเมินผลโครงการ 262 
   

ส่วนที่ 5 ภาคผนวก 264 
 คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 265 
 บันทึกการใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 268 
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

ส่วนท่ี 1 

ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  ต้ังอยู่เลขท่ี 105 หมู่ท่ี 1 ตำบลควนเกย อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัด 
นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย ์ 80130 website: www.kuankaeysutti.ac.th โทรศัพท์ 075-449022 
โทรสาร 075-449296 e-mail: kuankaeysutti@gmail.com สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั ้งแต่    
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 
2. ประวัติความเป็นมา 

โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งโรงเรียน ลงวันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2522 โดยพระครูสุทธิพิบูลย์ เจ้าอาวาสวัดควนเกยได้มอบท่ีดินเป็นกรรมสิทธิ์ของวัด มีเนื้อที่ 42 ไร่ 
2 งาน 58 ตารางวา ให้กรมสามัญศึกษาเพื่อสร้างโรงเรียนและได้เปิดรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 90 
คน มีครูอาจารย์ 5 คน นักการ-ภารโรง 1 คน มีอาคารช่ัวคราว 4 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง  

ปีการศึกษา 2530 โรงเรียนได้เปิดสอนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนภาษา–สังคม  
ปีการศึกษา 2532 โรงเรียนได้เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที ่ 6 และเปิดสอนแผนวิทย์-คณิต         

ปีการศึกษา 2534 โรงเรียนได้เปิดโรงเรียนสาขา ระดับมัธยมศึกษาปีที ่ 1 คือโรงเรียนตระพังพิทยาคม         
ซึ่งขณะนี้ต้ังอยู่ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อมาโรงเรียนได้งบประมาณในการ
สร้างอาคารเรียน 216ค โรงฝึกงาน บ้านพักครู บ้านพักภารโรงและห้องน้ำห้องส้วม 

ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
นักเรียนท้ังหมด 190 คน ผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการครู 10 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน ธุรการ 1 คน และนักการ
ภารโรง 1 คน อาคารเรียน 2 หลัง โรงฝึกงาน 2 หลัง หอประชุม 1 หลัง บ้านพักครู 4 หลัง 
 
 

   ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
   อักษรย่อโรงเรียน ค.ว. 
   ชื่อภาษาอังกฤษ  Kuankaeysuttiwittaya 
   สัญลักษณ์โรงเรียน เรือสำเภา 
     ตัวเรือ ความร่วมใจของมวลสมาชิกทุกคนในการพัฒนา 
     ใบเรือ ความวิริยะ อุตสาหะท่ีจะฟันฝ่าอุปสรรค 
     สายรยางค์เรือ ความรัก ความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว 
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

สีประจำโรงเรียน  น้ำเงิน-เหลือง 
          น้ำเงิน-เหลือง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน และสุขุมเป็นหนทางนำไปสู่
 ความสำเร็จ    

ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นยูงทองเป็นไม้ท่ีสูงใหญ่ มีรากแก้วท่ีหยั่งลึกลงดินมีดอก    
            แดงอมเหลืองบานสะพรั่งในฤดูกาลท่ีเหมาะสม 
 
 

 
 
 

โทรศัพท์  075-449022 
Website  www.kuankaeysutti.ac.th 
Facebook  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
ปรัชญาของโรงเรียน  เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชุมชน 
คำขวัญของโรงเรียน  นัตถิ ปัญญา สมา อาภา แสงสว่างใด เสมอด้วยปัญญา ไม่มี 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน ยิ้มง่าย ไหว้สวย 

 

แผนที่เส้นทางจากโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  

ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

แผนที่สถานที่ต้ังโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา จุดอ้างอิงที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

3. ข้อมูลผู้บริหาร 

ช่ือ – สกุลผู้บริหาร  นางบังอร  แป้นคง 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.การบริหารการศึกษา  

ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

ต้ังแต่วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 จนถึงปัจจุบัน 

 

4. ข้อมูลนักเรียน (ปีการศึกษา 2565) 

 1) จำนวนนักเรียนของโรงเรียน 190 คน 

2) จำนวนนักเรียนแต่ละระดับช้ัน จำแนกตามเพศ ปีการศึกษา 2565 

   (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565) 

 

ระดับชั้น จำนวนห้องเรียน 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ม.1 1 24 15 39 
ม.2 1 24 17 41 
ม.3 1 21 21 42 

รวม ม.ต้น 3 69 53 122 
ม.4 1 17 13 30 
ม.5 1 14 9 23 
ม.6 1 13 2 15 

รวม ม.ปลาย 3 45 23 68 
รวมทั้งสิ้น 6 113 77 190 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  6 

    

แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

5. ข้อมูลครูและบุคลากร 

โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ประกอบด้วยผู้บริหาร ครูและบุคลากร ดังนี้ 

1. ผู้บริหาร  นางบังอร  แป้นคง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

2. ข้าราชการครู จำนวน 10 คน (ผู้ชาย 2 คน ผู้หญิง 8 คน) 

3. ครูอัตราจ้าง จำนวน 2 คน เจ้าหน้าท่ีธุรการ จำนวน 1 คน นักการภารโรง จำนวน 1 คน 

   (ผู้ชาย 2 คน ผู้หญิง 2 คน) 

ข้อมูลครูและบุคลากร 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษาสูงสุด วิชาเอก 
1 นางบังอร  แป้นคง ผู้อำนวยการ

สถานศึกษา 
ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

2 นางสมร สินทวี ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.บ. โภชนาการชุมชน 
3 นางผานิต  ษรเดช ครู ชำนาญการ กศ.บ. คณิตศาสตร์ 
4 นางกาญจนา  ช่วยคง ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.บ. โภชนาการและอาหาร 
5 นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์ ครู - ค.บ. พลศึกษา 
6 นายวราวิทย์  เจริญสุข ครู ชำนาญการ ค.บ.  ดนตรี 
7 นางคำคม  ชาลี ครู ชำนาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย 
8 นางสุทธิรา  เหมทานนท์ ครู ชำนาญการ ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป 
9 นางสาวชนิดา  ยีสมัน ครู ชำนาญการ ค.บ. สังคมศึกษา 
10 นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง ครู - กศ.บ. การสอนภาษาอังกฤษ 
11 นางสาวกมลพรรณ  บุญแสวง ครูผู้ช่วย - กศ.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
12 นางชาลิณี  นวลจันทร์ ครูอัตราจ้าง - ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
13 นายโสภณวิชญ์  จันทร์แก้ว ครูอัตราจ้าง  ค.บ. คอมพิวเตอร์ 
14 นางสาวศิโรรัตน์  บุญกอง เจ้าหน้าท่ีธุรการ - ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสารสากล 
15 นายศราวุฒิ  ไชยทอง นักการภารโรง - ม.3 - 
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6. ข้อมูลอาคารสถานที่ 

 1. อาคารเรียน 216ค. 216 ล.ป,29, 216 ก, 216    จำนวน 1 หลัง 

 2. อาคารเรียน CS213B       จำนวน 1 หลัง 

 3. อาคารอเนกประสงค์/ โรงอาหาร/ โรงฝึกงาน    จำนวน 2 หลัง 

 4. อาคารอเนกประสงค์/โรงฝึกงานอาคารหอประชุม 100/27   จำนวน 1 หลัง 

 5. บ้านพักครูกรมสามัญ       จำนวน 2 หลัง 

 6. บ้านพักครู ร.ย. 304/43      จำนวน 1 หลัง 

 7. บ้านพักครู 203/27       จำนวน 1 หลัง 

 8. ส้วมมาตรฐาน 6 ท่ีนั่ง /27      จำนวน 2 หลัง  

7. สภาพชุมชนโดยรวม 

 1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาตำบลควนเกย แบ่งเขตการปกครองเป็น 7 
หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่ 1 บ้านปากช่อง ,หมู ่2 บ้านสวนทุเรียน ,หมู ่3 บ้านปัง ,หมู ่4 บ้านหนองมาก ,หมู่ 5 
บ้านตลาดเขาชุมทอง ,หมู่ 6 บ้านเขาชุมทอง, หมู่ 7 บ้านไสเลียบจำนวนประชากรใน ตำบลควนเกยจำนวน
บ้านหลังคาเรือน 1,174 หลังคาเรือนจำนวนประชากร 4,716 คน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสำคัญได้แก่ ยางพารา ข้าว มังคุด เงาะ ทุเรียน ผักต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมี
การเลี้ยงโค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ปลาดุกฯ เพราะสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปเป็นเนินเขาสลับที่ราบทำให้มีท้ัง
การเพาะปลูกและการเล้ียงสัตว์และมี ภู มิ ปัญญา ใน ชุมชน  ภู มิ ปัญญา ด้ านหนั งตะ ลุ ง  ภูมิปัญญาด้าน
หมอยาสมุนไพร ภูมิปัญญาด้านรักษาพิษงู และภูมิปัญญาด้านช่างไม้ มีกลุ่มสตรีบ้านสวนทุเรียน หมู่ท่ี 2 ตำบล
ควนเกย จัดทำผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติก เช่น ตะกร้ากระเช้ากระเป๋าและท่ีใส่แก้วน้ำด่ืม ฯลฯ 
 2. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 

  2.1 โอกาส 

  1) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้านการประกอบอาชีพท่ีพร้อมและเอื้อต่อการจัดการเรียน

การสอน มีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและปลูกฝังค่านิยมในการรัก

ท้องถิ่น 

  2) ชุมชน ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่บุตรหลานใหไ้ด้เรียนใน

โรงเรียนใกล้บ้านและท่ีมีความพร้อม 

  3) ชุมชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะเทศบาลตำบลเขาชุมทอง ให้บริการต่าง ๆ และสนับสนุน

กิจกรรมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

  2.2 ข้อจำกัด 

  1) นักเรียนร้อยละ 70 ท่ีมีผลการเรียนต่ำ ปัญหาส่วนใหญ่ผู้ปกครองขาดความพร้อม 

ผู้ปกครอง มีรายได้ครัวเรือนต่ำ และนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดาและมารดา 

https://sites.google.com/dei.ac.th/kuankley/%E0%B8%A0%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2/%E0%B8%A0%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3
https://sites.google.com/dei.ac.th/kuankley/%E0%B8%A0%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2/%E0%B8%A0%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3
https://sites.google.com/dei.ac.th/kuankley/%E0%B8%A0%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2/%E0%B8%A0%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A9%E0%B8%87
https://sites.google.com/dei.ac.th/kuankley/%E0%B8%A0%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2/%E0%B8%A0%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1
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  2) นักเรียนขาดความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนรู้และการส่ือสารในการเรียนการสอน 

3) ระบบส่ือสารทางไกลผ่านดาวเทียมไม่พร้อม ไมส่มบูรณ์ทำให้มีอุปสรรคในการดำเนิน 

งานใช้ส่ือเสริมของระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ 

  4) โรงเรียนขาดการสนับสนุนด้านทรัพยากรจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
   

7. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา  
 7.1 ผลงานดีเด่น 
 ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 

ท่ี ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
ระดับ 

(ชาติ/จังหวัด/เขต) 
1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวด 

คลิปส้ัน (Shot Clip)” กิจกรรมรณรงค์เหล้า-
บุหรี่” 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช 

ระดับเขตพื้นท่ี 
 

2 ส่งเข้าประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Waste School) ปี 2565  
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

กรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ระดับชาติ 

3 โรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) ระดับต้น (ปี 
2565-2568) 

กรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ระดับชาติ 

 
ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร ครู และบุคลากร 

ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัล หน่วยงานที่จัด/
ประกวด 

1 นางบังอร  แป้นคง  คณะวิจัยของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาในประเด็นของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  

 

2 นางบังอร  แป้นคง  
 

ผู้ส่งเสริมให้ครูผู้สอนระดับ ม.ปลาย ใช้
ส่ือเทคโนโลยีในการประกวดคลิปการ
สอนออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “สอนดี 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช 
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัล หน่วยงานที่จัด/
ประกวด 

เห็นผล คนช่ืนชม” ประจำปีการศึกษา 
2564 

3 นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์ ร่วมเป็นคณะวิจัยของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาในประเด็นของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  

 
 

4 นางสาวประภาพร  วิคบำ
เพิง  
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด
คลิปการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ระดับช้ัน ม.ปลาย ภายใต้แนวคิด  
“สอนดี เห็นผล คนช่ืนชม” 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช 

5 นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์ ครูผู้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้แนวคิด  
“สอนดี เห็นผล คนช่ืนชม” ประเภท
ครูผู้สอนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช 

6 นางสาวชนิดา  ยีสมัน   ครูผู้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้แนวคิด   
“สอนดี เห็นผล คนช่ืนชม” ประเภท
ครูผู้สอนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช 

7 นางสาวณิชากร เส้งสุย   ครูผู้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้แนวคิด   
“สอนดี เห็นผล คนช่ืนชม” ประเภท
ครูผู้สอนช้ัน ม.ปลาย 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช 
 

8 นางสาวประภาพร  วิคบำ
เพิง  
 

ครูผู้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้แนวคิด  
“สอนดี เห็นผล คนช่ืนชม” ประเภท
ครูผู้สอนช้ัน ม.ปลาย 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช 
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัล หน่วยงานที่จัด/
ประกวด 

9 นางสาวประภาพร  วิคบำ
เพิง  
 

รางวัลครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู  
ประจำปี พ.ศ. 2564 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช 

10 นางผานิต  ษรเดช 
 

รางวัลครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู  
ประจำปี พ.ศ. 2564 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช 

11 นางสาวประภาพร  วิคบำ
เพิง  
 

รางวัล “ครูดีศรีร่อนพิบูลย์” เนื่องในงาน
วันครูประจำปี 2565 

สมาคมผู้บริหารอำเภอ
ร่อนพิบูลย์ 

12 นางสมร  สินทวี 
 

รางวัล “ครูดีศรีร่อนพิบูลย์” เนื่องในงาน
วันครูประจำปี 2565 

สมาคมผู้บริหารอำเภอ
ร่อนพิบูลย์ 

 
ผลงานดีเด่นของนักเรียน 

ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัล หน่วยงานที่จัด/
ประกวด 

1 นายธนวัฒน์  ชูเมือง 
 

รางวัล “เด็กดีศรีเมืองนคร” ปีท่ี 2 เนื่อง
ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 สาขา
พัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ จิต
อาสา และการมีส่วนร่วม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช
ร่วมกับศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ วัดลำนาว 
สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

ส่วนท่ี 2 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 ทิศทางการจัดการศึกษาตามแผนการพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 ของโรงเรียนควนเกยสุทธิ
วิทยา เป็นจุดมุ่งหมายที่โรงเรียนต้องก้าวไปสู่ความสำเร็จ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์ และ   
กลยุทธ์ ดังรายละเอียดดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชา รักษาส่ิงแวดล้อม สู่คุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

พันธกิจ (Mission) 

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้น้อมนำ 
 ศาสตร์พระราชา 
 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะทักษะประสบการณ์ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
 3. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม รักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 4. พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาด้วยระบบวงจรคุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค์ (Goal) 
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมท่ีดีงาม 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่มืออาชีพ และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
5.  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รักษ์ส่ิงแวดล้อม 
6. โรงเรียนให้มีเครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาร่วมกับชุมชนและการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วน 

ปรัชญา 
  เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  นำชุมชน 

อัตลักษณ์   
“ยิ้มง่าย  ไหว้สวย” 

เอกลักษณ ์
 “บรรยากาศดี มีน้ำใจ ใฝ่กีฬา ก้าวหน้าเทคโนโลยี” 
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

กลยุทธ ์(Strategies) 

กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2563–2566 “4 ปี แห่งการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา : สู่คุณภาพผู้เรียน” 

 กลยุทธ์ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 กลยุทธ์ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบวงจรคุณภาพ และเน้นหลักการมีส่วนร่วม 
 กลยุทธ์ 4 ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
จุดเน้น (Focus) 

ด้านผูเ้รียน 
 1. นักเรียนมีระเบียบวินัย รักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
 2. นักเรียนเป็นคนดี เก่ง มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง และมีความสุข 
 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นนักเรียนออกกลางคันลดลง 
 4. นักเรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  

ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 2. คร ูและบุคลากรทางการศึกษามีความร ู ้ความสามารถ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
 จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 3. ครูมีการสร้างนวัตกรรม งานวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน และ
 คุณภาพของผู้เรียน 

ด้านการบริหารจัดการ 
 1. ผู้บริหารมีความเป็นผู้นำ 
 2. การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. สถานศึกษาจัดการศึกษาได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 

รายละเอียดแผนงาน โครงการ  

และประมาณการงบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

ส่วนท่ี 3 
รายละเอียดแผนงาน โครงการ และประมาณการงบประมาณ 

1. การวิเคราะห์งบประมาณ  ประจำปีการศึกษา 2565 
งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว   ประจำปีการศึกษา 2565 

 
ระดับชั้น จำนวนนักเรียน งบประมาณ หมายเหตุ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 39 136,500  
ม.ต้น 

คนละ 3,500 บาท/ปี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 41 143,500 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 42 147,000 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 122 427,000 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 30 114,000    

ม.ปลาย 
คนละ 3,800 บาท/ปี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 23 87,400 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 15 57,000 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 68 258,400 
รวม 190 674,600  

เงินอุดหนุนรายหัว เพิ่มเติม 190 190,000 คนละ 1,000 บาท/ปี 
รวมทั้งสิ้น 190 864,600  

 
2. งบประมาณค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ประจำปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน งบประมาณ หมายเหตุ 
นักเรียน ม.ต้น 122 107,360 ม.ต้น คนละ 880 บาท/ปี 

นักเรียนม.ปลาย 68 64,600 ม.ปลาย คนละ 950 บาท/ปี 

รวมทั้งส้ิน 190 171,960  

 
3. งบประมาณที่นำมาดำเนินการแผนงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 

 
 
 

รายละเอียดงบประมาณ 
เงินอุดหนุน

รายหัว 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินอื่น ๆ หมายเหตุ 

งบประมาณประจำปี 2565 864,600 171,960 -  
รวมเงินงบประมาณในปี 2565 ทั้งสิ้น 1,036,560  
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

รายการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2565 
งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด   1) เงินอุดหนุนรายหัว   864,600  บาท 
         2) เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       171,960 บาท 
      รวมทั้งสิ้น         1,036,560 บาท 

รายละเอียดของแผนงานโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ 
รายการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565   

กลุ่มบริหารงาน/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ทั้งสิ้น 

เงินงบประมาณจัดสรรตามแหล่งเงิน  
หมาย
เหตุ 

เงินอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

งบอื่น ๆ/
งบกลาง 

เงินงบประมาณ ประจำปี 2565 1,036,560 864,600 171,960 -  
จัดสรรงบกลาง      
1. ค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า/ประปา/โทรศัพท์) 156,000 156,000 - -  
2. ค่าจ้างครูสาขาขาดแคลน 2 คน  216,000  216,000 - -   
3. ค่าจ้างนักการภารโรง 1 คน 90,000 90,000    
3. ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์ 40,000 40,000 - -  
4. อบรม ประชุม ไปราชการ 45,000 45,000 - -  

รวม 547,000 547,000 - -  
จัดสรรงบประมาณตามกลุ่มงาน 489,560 317,600 171,960 -  

 

รายการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565 จัดสรรงบประมาณตามกลุ่มงาน 

กลุ่มบริหารงาน/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ทั้งสิ้น 

เงินงบประมาณจัดสรรตามแหล่งเงิน  
หมายเหตุ เงินอุดหนุน

รายหัว 
งบกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
งบอื่น ๆ/
งบกลาง 

การจัดสรรงบประมาณตามกลุ่มงาน 489,560 317,600 171,960   

กลุ่มบริหารวิชาการ 60% 338,520 190,560 147,960 -  
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 10% 55,760 31,760 24,000 -  
กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 10% 31,760 31,760 - -  

กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 10% 31,760 31,760 - 547,000  

งบบริหาร 10% 31,760 31,760 - -  

สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา - - - -  
รวมทั้งสิ้น 489,560 317,600 171,960 547,000 1,036,560 
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

รายละเอียดแผนงาน โครงการ และประมาณการงบประมาณ 
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ  จำแนกตามแผนงานโครงการ ประจำปี 2565 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

แผนงานโครงการ/กิจกรรม 
เงิน 
งบ 

ประมาณ 

เงินงบประมาณจัดสรรตามแหล่งเงิน 

เงิน
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

งบกลาง ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 12,050 12,050 - - นางสาวประภาพร  
วิคบำเพิง 

1.1 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้และสอนซ่อม/
เสริม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.1-ม.6 

 
2,550 - - 

นางสาวประภาพร  
วิคบำเพิง 

1.2 กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ/ติว O-NET   
เชิญวิทยากรจากภายนอก 

 
8,500 - - นางสาวประภาพร  

วิคบำเพิง 

1.3 กิจกรรมพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 
1,000 - - นางสาวประภาพร  

วิคบำเพิง 

2. โครงการปลอด 0, ร, มส. และ มผ. 1,000 1,000 - - นางสาวชนิดา  
ยีสมัน 

2.1 การจัดทำเอกสารดำเนินการสอบแก้ตัว  500 - - นางสาวชนิดา  
ยีสมัน 

2.2 แฟ้มเอกสาร  500 - - นางสาวชนิดา  
ยีสมัน 

3. โครงการวันวิชาการ และกิจกรรมชุมนุม 16,500 16,500 - - นางสาวประภาพร  
วิคบำเพิง 

3.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการของ
กลุ่มสาระฯ และกิจกรรมชุมนุมนำเสนอผลงาน 

 
10,000 - - 

นางสาวประภาพร  
วิคบำเพิง 

3.2 ค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
4,000 - - นางสาวประภาพร  

วิคบำเพิง 

3.3 กิจกรรมการจัดทำป้าย 
3.3.1 ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
3.3.2 ป้ายกลุ่มสาระการเรียนรู ้
3.3.3 ป้ายพิธีเปิด 

 

2,500 - - นางสาวประภาพร  
วิคบำเพิง 
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณจำแนกตามแผนงานโครงการ ประจำปี 2565 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

แผนงานโครงการ/กิจกรรม 
เงิน 
งบ 

ประมาณ 

เงินงบประมาณจัดสรรตามแหล่งเงิน 

เงิน
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

งบกลาง ผู้รับผิดชอบ 

4. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 16,500 16,500 - - นางสาวประภาพร  
วิคบำเพิง 

4.1 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  - - - นางสาวประภาพร  
วิคบำเพิง 

4.1.1 รถรับส่งนักเรียนร่วมการแข่งขนั  5,000 - - นางสาวประภาพร  
วิคบำเพิง 

4.1.2 เบ้ียเล้ียงนักเรียน  5,000 - - นางสาวประภาพร  
วิคบำเพิง 

4.1.3 เบ้ียเล้ียงครู  5,000 - - นางสาวประภาพร  
วิคบำเพิง 

4.1.4 วัสดุฝึก  1,500 - - นางสาวประภาพร  
วิคบำเพิง 

5. โครงการนิเทศภายใน 550 550 - - นางสาวชนิดา  
ยีสมัน 

5.1 แบบฟอร์มการนิเทศ  550 - - นางสาวชนิดา  
ยีสมัน 

6. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2,750 2,750 - - นางสาวชนิดา  
ยีสมัน 

6.1 กิจกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
6.1.1 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ และเน้นกระบวนการคิด 

 500 - - 
นางสาวชนิดา  

ยีสมัน 

6.2 การจัดบรรยากาศในช้ันเรียนด้วยผลงาน
ของนักเรียนเอง จัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

 750 - - นางสาวชนิดา  
ยีสมัน 

6.3 กิจกรรมหลักสูตรท้องถิ่น การใช้แหล่ง
เรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดการเรียนการสอน.  

 1,000 - - นางสาวชนิดา  
ยีสมัน 

6.4 กิจกรรมการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร
ในทุกกลุ่มสาระ 

 500 - - นางสาวชนิดา  
ยีสมัน 
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณจำแนกตามแผนงานโครงการ ประจำปี 2565 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

แผนงานโครงการ/กิจกรรม 
เงิน 
งบ 

ประมาณ 

เงินงบประมาณจัดสรรตามแหล่งเงิน 

เงิน
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

งบกลาง ผู้รับผิดชอบ 

7. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

33,400 33,400 - - นางสาวชนิดา  
ยีสมัน 

7.1 กิจกรรมการจัดทำเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 15,000 - - นางสาวชนิดา  
ยีสมัน 

7.2 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  18,400 - - นางสาวชนิดา  
ยีสมัน 

8. งานวัดผลประเมินผล 4,900 4,900 - - นางสาวชนิดา  
ยีสมัน 

8.1 กิจกรรมการจัดซื้อเครื่องปริ้นสี ขาวดำ  4,500 - - นางสาวชนิดา  
ยีสมัน 

8.2 กิจกรรมการจัดทำแบบ ปพ.1/ปพ.2/ปพ.3  400 - - นางสาวชนิดา  
ยีสมัน 

9. โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสทาง
การศึกษา 

8,900 8,900 - - 
นางคำคม  ชาล ี

9.1 กิจกรรมค่าพาหนะครูออกแนะแนว  2,000 - - นางคำคม  ชาล ี
9.2 กิจกรรมมอบของท่ีระลึก  4,400 - - นางคำคม  ชาล ี
9.2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  2,500 - - นางคำคม  ชาล ี
10. โครงการเสริมทักษะกีฬา 9,900 9,900 - - นายวิชัยรัตน์  

ทองทิพย์ 
10.1 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน  4,000 - - นายวิชัยรัตน์  

ทองทิพย์ 
10.2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายนอก  5,900 - - นายวิชัยรัตน์  

ทองทิพย์ 
11. โครงการงานรับนักเรียน 3,800 3,800 - - นางสาวประภาพร  

วิคบำเพิง 

11.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน  3,300 - - นางสาวประภาพร  
วิคบำเพิง 
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณจำแนกตามแผนงานโครงการ ประจำปี 2565 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

แผนงานโครงการ/กิจกรรม 
เงิน 
งบ 

ประมาณ 

เงินงบประมาณจัดสรรตามแหล่งเงิน 

เงิน
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

งบกลาง ผู้รับผิดชอบ 

11.2 กิจกรรมการจัดทำเอกสารการรับ
นักเรียน 

 500 - - นางสาวประภาพร  
วิคบำเพิง 

12. โครงการจัดหาหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 7,250 7,250 - - นางสาวชนิดา  
ยีสมัน 

12.1 กิจกรรมจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์  7,250 - - นางสาวชนิดา  
ยีสมัน 

13. โครงการงานจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

3,000 3,000 - - นางคำคม ชาล ี

13.1 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน  - - - นางคำคม ชาล ี

13.2 กิจกรรมสอนซ่อมเสริม  - - - นางคำคม ชาล ี

13.3 กิจกรรมประกวดเรียงความ  - - - นางคำคม ชาล ี

13.4 กิจกรรมประกวดคัดลายมือ  - - - นางคำคม ชาล ี

13.5 กิจกรรมวันสุนทรภู ่  500 - - นางคำคม ชาล ี

13.6 กิจกรรมวันภาษาไทย  500 - - นางคำคม ชาล ี

13.7 กิจกรรมรักการอ่าน  500 - - นางคำคม ชาล ี

13.8 กิจกรรมนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะภาษาไทยกับหน่วยงานอื่น 

 1,500 - - นางคำคม ชาล ี

13.9 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ  500 - - นางคำคม ชาล ี

14. โครงการงานจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1,760 1,760 - - นางผานิต  ษรเดช 

14.1 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ 

 760 - - นางผานิต  ษรเดช 

14.2 กิจกรรมการจัดซื้อ จัดทำ ซ่อมบำรุง ส่ือ 
การจัดการเรียนรู้ 

 1,000 - - นางผานิต  ษรเดช 
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณจำแนกตามแผนงานโครงการ ประจำปี 2565 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

แผนงานโครงการ/กิจกรรม 
เงิน

งบประมาณ 

เงินงบประมาณจัดสรรตามแหล่งเงิน 

เงิน
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

งบกลาง ผู้รับผิดชอบ 

15. โครงการงานจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4,950 4,950 - - นางสาวกมลพรรณ  
บุญแสวง 

15.1 กิจกรรมการจัดซื้อหมึกพิมพ์  550 - - นางสาวกมลพรรณ  
บุญแสวง 

15.2 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  550 - - นางสาวกมลพรรณ  
บุญแสวง 

15.3 กิจกรรมแสดงนิทรรศการงานวันวิชาการ  825 - - นางสาวกมลพรรณ  
บุญแสวง 

15.4 กิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์  1,650 - - นางสาวกมลพรรณ  
บุญแสวง 

15.5 กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนการ
สอน 

 1,375 - - นางสาวกมลพรรณ  
บุญแสวง 

16. โครงการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

2,750 2,750 - - นางสาวชนิดา    
ยีสมัน 

16.1 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนสังคม
ศึกษา 

 650 - - นางสาวชนิดา    
ยีสมัน 

16.2 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  1,100 - - นางสาวชนิดา    
ยีสมัน 

16.3 กิจกรรมวันอาเซียนศึกษา  1,000 - - นางสาวชนิดา    
ยีสมัน 

17. โครงการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

5,500 5,500 - - 
นายวิชัยรัตน์  

ทองทิพย์ 

17.1 กิจกรรมการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา  5,500 - - นายวิชัยรัตน์  
ทองทิพย์ 

18. โครงการงานจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

2,000 2,000 - - นายวราวิทย์  
เจริญสุข 

18.1 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 

 2,000 - - นายวราวิทย์  
เจริญสุข 
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณจำแนกตามแผนงานโครงการ ประจำปี 2565 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

แผนงานโครงการ/กิจกรรม 
เงิน

งบประมาณ 

เงินงบประมาณจัดสรรตามแหล่งเงิน 

เงิน
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

งบกลาง ผู้รับผิดชอบ 

19. โครงการงานจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

4,400 4,400 - - นางสุทธิรา  
เหมทานนท์ 

19.1 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ   

 4,400 - - นางสุทธิรา  
เหมทานนท์ 

20. โครงการงานจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

4,400 4,400 - - นางสาวประภาพร  
วิคบำเพิง 

20.1 กิจกรรมวันคริสต์มาส  1,500 - - นางสาวประภาพร  
วิคบำเพิง 

20.2 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Day  1,700 - - นางสาวประภาพร  
วิคบำเพิง 

20.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ  700 - - นางสาวประภาพร  
วิคบำเพิง 

20.4 กิจกรรมคลินิกภาษาอังกฤษ  500 - - นางสาวประภาพร  
วิคบำเพิง 

21. โครงการ 1 คน 1 ดนตรี 1 กีฬา 1 อาชีพ  21,000 21,000 - - นายวิชัยรัตน์  
ทองทิพย์ 

21.1 กิจกรรมอาชีพต่าง ๆ ด้านอาหาร และ
ขนม 

 4,000 - - นางกาญจนา  
ช่วยคง 

21.2 กิจกรรมการจักรสานจากเชือกพลาสติก  2,000 - - นางสมร  สินทวี 

21.3 กิจกรรม 1 คน 1 ดนตรี  5,000 - - นายวราวิทย์  
เจริญสุข 

21.4 กิจกรรม 1 คน 1 กีฬา  10,000 - - นายวิชัยรัตน์  
ทองทิพย์ 

22. โครงการต้านทุจริตศึกษา 800 800 - - นางสาวชนิดา     
ยีสมัน 

22.1 กิจกรรมการเรียนหลักสูตรต้านทุจริต  800 - - นางสาวชนิดา    
ยีสมัน 
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณจำแนกตามแผนงานโครงการ ประจำปี 2565 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

แผนงานโครงการ/กิจกรรม 
เงิน

งบประมาณ 

เงินงบประมาณจัดสรรตามแหล่งเงิน 

เงิน
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

งบ
กลาง 

ผู้รับผิดชอบ 

23. โครงการตามรอยพระยุคลบาท น้อมนำ
ศาสตร์แห่งพระราชา 

5,000 5,000 - - นางสาวประภาพร  
วิคบำเพิง 

23.1 กิจกรรมตามรอยพ่อ สานต่อท่ีพ่อทำ  3,000 - - นางสาวประภาพร  
วิคบำเพิง 

23.2 กิจกรรมการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 2,000 - - นางสาวประภาพร  
วิคบำเพิง 

24. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่ือ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

17,000 17,000 - - นางสาวประภาพร  
วิคบำเพิง 

24.1 กิจกรรมการส่งเสริมการสร้างส่ือ และ
นวัตกรรมทางการศึกษา 

 7,000 - - นางสาวประภาพร  
วิคบำเพิง 

24.2 กิจกรรมบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 

 10,000 - - นายโสภณวิชญ์  
จันทร์แก้ว 

25. เด็กคอนรักเมืองคอน 500 500 - - นางสาวชนิดา   
ยีสมัน 

25.1 เด็กคอนรักเมืองคอน  500 - - นางสาวชนิดา   
ยีสมัน 

26. โครงการป้องกันและลดความเส่ียงของการ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

93,020 - 93,020 - นางสาวชนิดา   
ยีสมัน, 

นางสาวประภาพร  
วิคบำเพิง 

26.1 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  - 65,020 - นางสาวชนิดา   
ยีสมัน 

26.2 กิจกรรมจัดเตรียมอาคาร สถานท่ี อ่าง
ล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ 

 - 
11,000 

- นางสาวประภาพร  
วิคบำเพิง 

26.3 กิจกรรมจัดเตรียมหน้ากากอนามัย 
เครื่องวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ สบู่
เหลวสำหรับล้างมือ 

 - 17,000 - นางสาวประภาพร  
วิคบำเพิง 
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณจำแนกตามแผนงานโครงการ ประจำปี 2565 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

แผนงานโครงการ/กิจกรรม 
เงิน

งบประมาณ 

เงินงบประมาณจัดสรรตามแหล่งเงิน 

เงิน
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

งบกลาง ผู้รับผิดชอบ 

27. โครงการกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 22,440 - 22,440 - นางสาวประภาพร  
วิคบำเพิง 

27.1 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ในการฝึกอบรม  - 15,440 - นางสาวประภาพร  
วิคบำเพิง 

27.2 กิจกรรมค่าตอบแทนวิทยากร  - 6,000 - นางสาวประภาพร  
วิคบำเพิง 

27.3 กิจกรรมการทำป้ายกิจกรรม  - 1,000 - นางสาวประภาพร  
วิคบำเพิง 

28. โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมชุมนุม 28,000 - 28,000 - นางสาวประภาพร  
วิคบำเพิง 

28.1 ชุมนุมรักการอ่าน  - 1,100 - นางคำคม  ชาล ี

28.2 ชุมนุมจิตอาสา  - 1,000 - นายวราวิทย์ เจริญ
สุข 

28.3 ชุมนุมวิทยาศาสตร์  - 4,500 - นาสาวกมลพรรณ  
บุญแสวง 

28.4 ชุมนุม Crossword Game  - 4,000 - นางสาวประภาพร  
วิคบำพิง 

28.5 ชุมนุมจับจีบผ้า  - 4,000 - นางสมร  สินทวี 

28.6 ชุมนุม A-Math  - 4,500 - นางผานิต  ษรเดช 

28.7 ชุมนุมอาเซียน  - 4,500 - นางสาวชนิดา  
ยีสมีน 

28.8 ชุมนุมกีฬา  - 2,400 - นายวิชัยรัตน์   
ทองทิพย์ 

29. โครงการนักศึกษาวิชาทหาร 4,500 - 4,500 - นายวิชัยรัตน์  
ทองทิพย์ 

29.1 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย  - 500 - นายวิชัยรัตน์  
ทองทิพย์ 

29.2 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม  - 1,500 - นายวิชัยรัตน์  
ทองทิพย์ 
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณจำแนกตามแผนงานโครงการ ประจำปี 2565 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

แผนงานโครงการ/กิจกรรม 
เงิน

งบประมาณ 

เงินงบประมาณจัดสรรตามแหล่งเงิน 

เงิน
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

งบกลาง ผู้รับผิดชอบ 

29.3 กิจกรรมการอบรมประชุมและสัมมนา  - 1,000 - นายวิชัยรัตน์  
ทองทิพย์ 

29.4 กิจกรรมจัดซื้อเครื่องแบบผู้กำกับ
นักศึกษาวิชาทหาร 

 - 1,500 - นายวิชัยรัตน์  
ทองทิพย์ 

รวม 338,520 190,560 125,470 - - 
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณจำแนกตามแผนงานโครงการ ประจำปี 2565 
กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 

แผนงานโครงการ/กิจกรรม 
เงิน

งบประมาณ 

เงินงบประมาณจัดสรรตามแหล่งเงิน 

เงิน
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

งบกลาง ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการบริหารงบประมาณตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 

2,000 2,000 - - นางผานิต  ษรเดช 

1.1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้  2,000 - - นางผานิต  ษรเดช 

2. โครงการพัฒนาแผนงานและแผนปฏิบัติการ
ประจำป ี

3,000 3,000 - - นายวิชัยรัตน์    
ทองทิพย์ 

2.1 กิจกรรมพัฒนาการบริหารและการจัดการ
งานแผนงาน 

 500 - - นายวิชัยรัตน์    
ทองทิพย์ 

2.2 กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
และสรุปผลการดำเนินงาน 

 
2,500 - - 

นายวิชัยรัตน์    
ทองทิพย์ 

3. โครงการบริหารงานพัสดุ และครุภัณฑ์ 2,500 2,500 - - 
นายวิชัยรัตน์    

ทองทิพย์ 

3.1 กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ  2,500 - - 
นายวิชัยรัตน์    

ทองทิพย์ 

4. โครงการซ่อมแซม พัสดุ และครุภัณฑ์ 41,760 1,760 - 40,000 นายวิชัยรัตน์    
ทองทิพย์ 

4.1 ซ่อมพัสดุ ครุภัณฑ์หรือทดแทน (กรณี
จำเป็น) 

 1,760 - 40,000 นายวิชัยรัตน์    
ทองทิพย์ 

5. โครงการงานเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 156,000 - - 156,000 นางสาวชนิดา 
ยีสมัน 

5.1 จ่ายค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่า
ไฟฟ้า และค่าไปรษณีย์ยากร 

 
- - 156,000 

นางสาวชนิดา 
ยีสมัน 

6. โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อพัฒนางาน
การเงินและบัญชี 

2,500 2,500 - - นางสุทธิรา     
เหมทานนท์ 

6.1 กิจกรรมจัดซื้อน้ำหมึกพิมพ์  1,000 - - 
นางสุทธิรา     
เหมทานนท์ 

6.2 กิจกรรมจัดซื้อแฟ้มเอกสาร  500 - - 
นางสุทธิรา     
เหมทานนท์ 
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณจำแนกตามแผนงานโครงการ ประจำปี 2565 
กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 

แผนงานโครงการ/กิจกรรม 
เงิน

งบประมาณ 

เงินงบประมาณจัดสรรตามแหล่งเงิน 

เงิน
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

งบกลาง ผู้รับผิดชอบ 

6.3 กิจกรรมจัดซื้อสมุดบัญชี  500 - - 
นางสุทธิรา     
เหมทานนท์ 

6.4 กิจกรรมจัดซื้อตรายาง  500 - - นางสุทธิรา     
เหมทานนท์ 

7. โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

47,500 2,500 - 45,000 นางผานิต  ษรเดช 

7.1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานบุคคล  2,500 - - นางผานิต  ษรเดช 

7.2 การเดินทางไปราชการ  - - 45,000 นางผานิต  ษรเดช 

8. โครงการอบรม และพัฒนาระบบการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

10,000 10,000 - - นางผานิต  ษรเดช 

8.1 กิจกรรมเชิญวิทยากร  4,000 - - นางผานิต  ษรเดช 

8.2 กิจกรรมการจัดทำเอกสาร และป้ายไวนิล  2,000 - - นางผานิต  ษรเดช 

8.3 กิจกรรมค่าอาหารกลางวัน  4,000 - - นางผานิต  ษรเดช 

9. โครงการพัฒนางานสารบรรณ 5,000 5,000 - - นางสุทธิรา      
เหมทานนท์ 

9.1 กิจกรรมจัดซื้อน้ำหมึกเครื่องพิมพ ์  3,000 - - นางสุทธิรา      
เหมทานนท์ 

9.2 กิจกรรมจัดซื้อทะเบียนหนังสือรับ  1,000 - - นางสุทธิรา      
เหมทานนท์ 

9.3 กิจกรรมจัดซื้อซองใส่เอกสาร  1,000 - - นางสุทธิรา      
เหมทานนท์ 

10. โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ 2,500 2,500 - - นางผานิต  ษรเดช 

10.1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุจัดทำเอกสาร  500 - - นางผานิต  ษรเดช 

10.2 กิจกรรมจัดซื้อแฟ้มเอกสาร  1,000 - - นางผานิต  ษรเดช 

10.3 กิจกรรมจัดซื้อหมึกพิมพ์  1,000 - - นางผานิต  ษรเดช 
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณจำแนกตามแผนงานโครงการ ประจำปี 2565 
กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 

แผนงานโครงการ/กิจกรรม 
เงิน

งบประมาณ 

เงินงบประมาณจัดสรรตามแหล่งเงิน 

เงิน
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

งบกลาง ผู้รับผิดชอบ 

11. โครงการจ้างครูสาขาวิชาขาดแคลน 306,000 - - 306,000 นางผานิต  ษรเดช 

11.1 กิจกรรมจ้างครูวิชาภาษาอังกฤษ  108,000   นางผานิต  ษรเดช 

11.2 กิจกรรมจ้างครูวิชาคอมพิวเตอร์  108,000   นางผานิต  ษรเดช 

11.3 กิจกรรมจ้างนักการภารโรง  90,000   นางผานิต  ษรเดช 

รวม 578,760 31,760 - 547,000  
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ  จำแนกตามแผนงานโครงการ ประจำปี 2565 
กลุ่มบริหารท่ัวไป 

แผนงานโครงการ/กิจกรรม 
เงิน

งบประมาณ 

เงินงบประมาณจัดสรรตามแหล่งเงิน 

เงิน
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

งบกลาง ผู้รับผิดขอบ 

1. โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารท่ัวไป 3,000 3,000 - - นางกาญจนา   
ช่วยคง 

1.1 กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา  500 - - นางกาญจนา   
ช่วยคง 

1.2 กิจกรรมห้องสหกรณ์  500 - - นายวิชัยรัตน์   
ทองทิพย์ 

1.3 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์  2,000 - - นายวิชัยรัตน์   
ทองทิพย์ 

2. โครงการซ่อมแซมสาธารณูปโภค 7,000 7,000 - - นายวิชัยรัตน์   
ทองทิพย์ 

2.1 ซ่อมแซมสาธารณูปโภคท่ีชำรุด  7,000 - - นายวิชัยรัตน์   
ทองทิพย์ 

3. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี และ
ห้องปฏิบัติการ 

4,000 4,000 - - นายวราวิทย์    
เจริญสุข 

3.1 กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานท่ี และ
ห้องปฏิบัติการ 

 4,000 - - นายวราวิทย์    
เจริญสุข 

4. โครงการงานโสตทัศนูปกรณ์ 1,420 1,420 - - นางสาวประภาพร 
วิคบำเพิง 

4.1 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์  1,420 - - นางสาวประภาพร 
วิคบำเพิง 

5. โครงการงานห้องสมุด 1,000 1,000 - - นายโสภณวิชญ์  
จันทร์แก้ว 

5.1 กิจกรรมการจัดซื้อหมึกพิมพ์ และอุปกรณ์
จัดบอร์ด 

 1,000 - - นายโสภณวิชญ์  
จันทร์แก้ว 

6. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 2,000 2,000 - - นางคำคม ชาล ี

6.1 กิจกรรมการจัดซื้อยาสามัญประจำบ้าน  1,000 - - นางคำคม ชาล ี

6.2 กิจกรรมการจัดซื้ออุปกรณ์ห้องพยาบาล  1,000 - - นางคำคม ชาล ี

 



                                                                                                                                  30 

    

แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ  จำแนกตามแผนงานโครงการ ประจำปี 2565 
กลุ่มบริหารท่ัวไป 

แผนงานโครงการ/กิจกรรม 
เงิน

งบประมาณ 

เงินงบประมาณจัดสรรตามแหล่งเงิน 

เงิน
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

งบกลาง ผู้รับผิดขอบ 

7. โครงการงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 5,000 5,000 - - นางสาวประภาพร 
วิคบำเพิง 

7.1 กิจกรรมพัฒนางานประชาสัมพันธ์  - - - นางสาวประภาพร 
วิคบำเพิง 

7.1.1 ค่าเช่าพื้นท่ีโดเมน website โรงเรียน  3,210 - - นางสาวประภาพร 
วิคบำเพิง 

7.1.2 ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์  1,040 - - นางสาวประภาพร 
วิคบำเพิง 

7.2 กิจกรรมจัดทำสารประชาสัมพันธ์  - - - นางสาวประภาพร 
วิคบำเพิง 

7.2.1 ป้ายต้ังโต๊ะพลาสติก  750 - - นางสาวประภาพร 
วิคบำเพิง 

8. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

2,000 2,000 - - นายวราวิทย์    
เจริญสุข 

8.1 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  2,000 - - นายวราวิทย์    
เจริญสุข 

9. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 5,840 5,840 - - นายวิชัยรัตน์ 
ทองทิพย์,   

นางสาวประภาพร   
วิคบำเพิง 

9.1 ปุ๋ยหมักใบก้ามปูในวงซีเมนต์  1,500 - - นายวิชัยรัตน์ 
ทองทิพย์ 

9.2 ขยะ 10 ช้ินก่อนกลับบ้าน  -   นางสาวประภาพร 
วิคบำเพิง 

9.3 ขยะแลกแต้ม สะสมแต้มแลกของ  500   นางชาลิณี  
นวลจันทร์ 

9.4 KW Recycle  500   นายวิชัยรัตน์ 
ทองทิพย์ 
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ  จำแนกตามแผนงานโครงการ ประจำปี 2565 
กลุ่มบริหารท่ัวไป 

แผนงานโครงการ/กิจกรรม 
เงิน

งบประมาณ 

เงินงบประมาณจัดสรรตามแหล่งเงิน 

เงิน
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

งบกลาง ผู้รับผิดขอบ 

9.5 โรงเรียนปลอดโฟม ปลอดพลาสติก  1,000 - - นายวิชัยรัตน์ 
ทองทิพย์ 

9.6 รักษ์น้ำราง  2,340 - - นางสาวประภาพร 
วิคบำเพิง 

10. โครงการโรงเรียนสะอาด สดช่ืน ร่มรื่น 
สวยงาม และบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 500 - - นายวิชัยรัตน์ 
ทองทิพย์,   

นางสาวประภาพร   
วิคบำเพิง 

10.1 Clean Room Clean Zone  - - - นางสาวประภาพร 
วิคบำเพิง 

10.2 ค.ว. สดช่ืน ร่มรื่น น่าอยู่  300 - - นายวิชัยรัตน์ 
ทองทิพย์ 

10.3 ค.ว. สวย ด้วยมือเรา  200 - - นายวิชัยรัตน์ 
ทองทิพย์ 

รวม 31,760 31,760 - - - 
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณจำแนกตามแผนงานโครงการ ประจำปี 2565 
 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

แผนงานโครงการ/กิจกรรม 
เงิน

งบประมาณ 

เงินงบประมาณจัดสรรตามแหล่งเงิน 

เงิน
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

งบกลาง ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน 21,000 21,000 - - นายวิชัยรัตน์     
ทองทิพย์ 

1.1 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ และพิธีการ  15,000 - - นายวิชัยรัตน์     
ทองทิพย์ 

1.2 กิจกรรมงานวินัยนักเรียน  2,000 - - นายวิชัยรัตน์    
ทองทิพย์ 

1.3 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  4,000 - - นายวิชัยรัตน์    
ทองทิพย์ 

2. โครงการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

10,260 10,260 - - นายวิชัยรัตน์    
ทองทิพย์ 

2.1 กิจกรรมงานคัดกรองนักเรียน  4,000 - - นางผานิต ษรเดช 

2.2 กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำ  2,500 - - นายวิชัยรัตน์    
ทองทิพย์ 

2.3 กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง  3,760 - - นายวิชัยรัตน์    
ทองทิพย์ 

3. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ 

24,000 - 24,000 - นางสุทธิรา  
เหมทานนท์ 

3.1 กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม  - 12,000 - นางสุทธิรา  
เหมทานนท์ 

3.2 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  - 2,000 - นางสุทธิรา  
เหมทานนท์ 

3.3 กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำคุณธรรม 
จริยธรรม 

 - 4,000 - นางสุทธิรา  
เหมทานนท์ 

3.4 กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  - 4,000 - นางสุทธิรา  
เหมทานนท์ 

3.5 กิจกรรมส่งเสริมวิถีพุทธ  - 2,000 - นางสุทธิรา  
เหมทานนท์ 
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณจำแนกตามแผนงานโครงการ ประจำปี 2565 
 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

แผนงานโครงการ/กิจกรรม 
เงิน

งบประมาณ 

เงินงบประมาณจัดสรรตามแหล่งเงิน 

เงิน
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

งบกลาง ผู้รับผิดชอบ 

4. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ “ยิ้มง่าย ไหว้
สวย” 

500 500 - - นายวิชัยรัตน์    
ทองทิพย์ 

4.1 กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย “ยิ้มง่าย ไหว้
สวย” 

 500 - - นายวิชัยรัตน์    
ทองทิพย์ 

รวม 55,760 31,760 24,000 - - 
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

ตารางแผนงานโครงการ ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

แผนงานโครงการ/กิจกรรม 
เงิน 
งบ 

ประมาณ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ 3 กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 4 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 12,050 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2. โครงการปลอด 0, ร, มส., มผ 1,000 ✓ - - ✓ - ✓ - 
3. โครงการวันวิชาการ และกิจกรรมชุมนุม 16,500 ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ 
4. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 16,500 ✓ ✓  ✓ - ✓ ✓ 
5. โครงการนิเทศภายใน 550 ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ - 
6. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2,750 
✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ - 

7. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

33,400 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

8. งานวัดผลประเมินผล 4,900 ✓ ✓ ✓ ✓ - - - 
9. โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสทาง
การศึกษา 

8,900 
✓ - - ✓ - - ✓ 
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

ตารางแผนงานโครงการ ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

แผนงานโครงการ/กิจกรรม 
เงิน 
งบ 

ประมาณ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ 3 กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 4 

10. โครงการเสริมทักษะกีฬา 9,900 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
11. โครงการงานรับนักเรียน 3,800 - - ✓ ✓ - - - 
12. โครงการจัดหาหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 7,250 ✓ - - ✓ - - - 
13. โครงการงานจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

3,000 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

14. โครงการงานจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1,760 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

15. โครงการงานจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4,950 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

16. โครงการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

2,750 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

ตารางแผนงานโครงการ ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

แผนงานโครงการ/กิจกรรม 
เงิน 
งบ 

ประมาณ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ 3 กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 4 

17. โครงการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

5,500 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

18. โครงการงานจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

2,000 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

19. โครงการงานจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

4,400 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

20. โครงการงานจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

4,400 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

21. โครงการ 1 คน 1 ดนตรี 1 กีฬา 1 อาชีพ  21,000 ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ 
22. โครงการต้านทุจริตศึกษา 800 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
23. โครงการตามรอยพระยุคลบาท น้อมนำ
ศาสตร์แห่งพระราชา 

5,000 
✓ ✓ - ✓ - ✓ ✓ 
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

ตารางแผนงานโครงการ ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

แผนงานโครงการ/กิจกรรม 
เงิน 
งบ 

ประมาณ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ 3 กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 4 

24. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่ือ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

17,000 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

25. โครงการเด็กคอน รักเมืองคอน 500 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
26. โครงการป้องกันและลดความเส่ียงของ
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) 

93,020 

✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ - 

27. โครงการกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 22,440 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
28. โครงส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมชุมนุม 28,000 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
29. โครงการนักศึกษาวิชาทหาร 4,500 ✓ - ✓ ✓ - - ✓ 

รวม 316,030        
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

ตารางแผนงานโครงการ ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 

แผนงานโครงการ/กิจกรรม 
เงิน 
งบ 

ประมาณ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ 3 กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 4 

1. โครงการบริหารงบประมาณตามหลัก    
ธรรมาภิบาล 

2,000 
- ✓ - - ✓ ✓ - 

2. โครงการพัฒนาแผนงานและแผนปฏิบัติ
การประจำป ี

3,000 
✓ ✓ - ✓ - ✓ ✓ 

3. โครงการบริหารงานพัสดุ และครุภัณฑ์ 2,500 - ✓ - - ✓ ✓ - 
4. โครงการซ่อมแซม พัสดุ และครุภัณฑ์ 41,760 - ✓ ✓ - ✓ ✓ - 
5. โครงการงานเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 156,000 - - ✓ - ✓ - - 
6. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อพัฒนางานการเงิน
และบัญช ี

2,500 
- ✓ ✓ - ✓ ✓ - 

7. โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

47,500 
- ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

ตารางแผนงานโครงการ ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 

แผนงานโครงการ/กิจกรรม 
เงิน 
งบ 

ประมาณ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ 3 กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 4 

8. โครงการอบรม และพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

10,000 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

9. โครงการพัฒนางานสารบรรณ 5,000 - ✓ - - - ✓ ✓ 
10. โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ 2,500 - ✓ - - ✓ - - 
11. โครงการจ้างครูสาขาวิชาขาดแคลน 306,000 ✓ ✓ ✓ ✓ - - - 

รวม 578,760        
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ตารางแผนงานโครงการ ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

กลุ่มบริหารท่ัวไป 

แผนงานโครงการ/กิจกรรม 
เงิน 
งบ 

ประมาณ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ 3 กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 4 

1. โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารท่ัวไป 3,000 - ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ 
2. โครงการซ่อมแซมสาธารณูปโภค 7,000 - ✓ - - ✓ - - 
3. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และห้องปฏิบัติการ 4,000 - ✓ ✓ ✓ ✓ - - 
4. โครงการงานโสตทัศนูปกรณ์ 1,420 - ✓ ✓ ✓ ✓ - - 
5. โครงการงานห้องสมุด 1,000 ✓ ✓ ✓ ✓ - - - 
6. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 2,000 ✓ - - ✓ - - - 
7. โครงการงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 5,000 ✓ - - - ✓ - ✓ 
8. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

2,000 
- ✓ - - ✓ - - 

9. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 5,840 ✓ ✓ - - ✓ ✓ - 
10. โครงการโรงเรียนสะอาด สดช่ืน ร่มรื่น 
สวยงาม และบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ 

500 
✓ ✓ - - ✓ ✓ - 

รวม 31,760        
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ตารางแผนงานโครงการ ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

แผนงานโครงการ/กิจกรรม 
เงิน 
งบ 

ประมาณ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ 3 กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 4 

1. โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน 21,000 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2. โครงการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

10,260 
✓ ✓ ✓ ✓ - - ✓ 

3. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ 

24,000 
✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ “ยิ้มง่าย ไหว้
สวย” 

500 
✓ - - ✓ - - ✓ 

รวม 55,760        
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งานโครงการกลุ่มบริหารวิชาการ 
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โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แผนงานงบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
สนองมาตรฐาน สพฐ. ข้อท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ข้อท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ข้อท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อท่ี 2 ด้านโอกาส 
 ข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์  สพม.นศ         ข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงใน 
         ศตวรรษท่ี 21  
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน       ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สังกัดกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวประภาพร วิคบำเพิง 
ลักษณะโครงการ (    ) ใหม่      ( ✓) ต่อเนื่อง    
ระยะเวลาดำเนินการ   ปีการศึกษา 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจสำคัญของสถานศึกษา ซึ่งคุณภาพการศึกษาเป็น
เป้าหมาย สำคัญของการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
เพื่อให้ผู้เรียน ได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสู่ระดับสากล  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21 
และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET )แต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้อยู ่ในระดับต่ำกว่าคะแนนเฉลี ่ยระดับประเทศ ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่6 สถานศึกษาจึงต้องจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรและจัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

 
 2. วัตถุประสงค ์

 2.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 
 2.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท้ัง 8 กลุ่มสาระของโรงเรียนให้สูงขึ้นร้อยละ 3 
และเพิ่มผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
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3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกรายวิชาสูงขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
   3.2.1 ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2.2 นักเรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 

3.2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 
ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 

- วางแผนดำเนินการ 
- เสนอขออนุมัติงานโครงการ 
- ครูรับทราบผลการสอบ O – NET 

พฤษภาคม 2565 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
- ดำเนินงานตามโครงการ 
2.1 ประชุมคณะทำงานกลุ่มบริหาร วิชาการและ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อกำหนดทิศทางและ
วางแผนการ ดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
2.2 ทุกกลุ่มสาระวิเคราะห์หาสาระการเรียนรู้ท่ี
นักเรียนได้คะแนนน้อย 
2.3 ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดย สอดแทรก
แนวข้อสอบ O-NET ในกระบวนการจัดการเรียนรู้
และการสอบ  

2.4 ครูผู้สอนสอนเพิ่มเติมเนื้อหาในคาบเรียนตาม
โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (ติว O-NET โดย
วิทยากรภายใน)  

ตลอดปีการศึกษา
2565 

- กลุ่มบริหารวิชาการ 
- งานนิเทศภายใน 
- งานวิจัยฯ 
- งานวัดผล 
- งานกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
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ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2.5 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการติวตาม โครงการ
ต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจัดให้ (วิทยากร ภายนอก) 
2.6 จัดสอนเพิ่มเติมเนื้อหา O-NET ใน 5 วิชาหลัก     
2.7 นักเรียนทดสอบระดับชาติ (o - net) 
2.8 กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
2.9 พัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

3. ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Check) 
3.1 กลุ่มบริหารวิชาการนิเทศติดตาม โครงการ 
    - สรุป การประเมินผลงานโครงการ   

  

4. 
 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
4.1 รายงานผลการจัดทำโครงการ 
4.2 นำข้อมูลปัญหาท่ีพบจากการประเมินมาแก้ไข
หรือพัฒนาให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการ
ดำเนินกิจกรรมในปีต่อไป 

  

 
5.  สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
เงินงบประมาณฯ         12,050       บาท   
- เงินอุดหนุน         12,050  บาท     

               - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  บาท 
เงินนอกงบประมาณฯ   -           บาท            
ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น 12,050 บาท 

 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ  

เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 

 
รวม 

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1. จัดการเรียนรู้และสอนซ่อม/เสริม                  
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.1-ม.6 

   2,550   2,550 

2. เข้าค่ายวิชาการ / ติว O-NET       
เชิญวิทยากรจากภายนอก 

8,500       8,500 

3. พัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   1,000   1,000 
รวม 12,050 

 
7.  การวัดและประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของครูท่ีจัดการเรียนการสอนเป็นไป

ตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
- นิเทศ/ติดตาม แบบสอบถาม/ 

แบบประเมิน 

2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความรู้และทักษะท่ี
จำเป็นตามหลักสูตร 

- การทดสอบ แบบทดสอบ 
แบบประเมิน 

3. ร้อยละของรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้             
ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

- การทดสอบ แบบทดสอบ 

4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-net)  ช้ัน ม.3 และช้ัน ม.6 
สูงขึ้นทุกรายวิชา  

ผลการทดสอบระดับชาติ 

(O-net) ปี 2565 

แบบทดสอบ สทศ. 

ผลการสอบ O-NET 

5. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องท่ีมีความพึงพอใจต่อ
การดำเนินโครงการ 

สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถาม 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8.2 ผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 
8.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท้ัง 8 กลุ่มสาระของโรงเรียนให้สูงขึ้นร้อยละ 3     
     และเพิ่มผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

 

 
  ลงช่ือ                                 ผู้เสนอโครงการ 

                        (นางสาวประภาพร วิคบำเพิง)  
 

                      ลงช่ือ                                ผู้เห็นชอบโครงการ 
                             (นางสมร สินทวี)   

      หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
                                                        

ลงช่ือ                    ลงช่ือ  
                  (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)                        (นางผานิต  ษรเดช)                                
                     หัวหน้างานแผนงาน                       หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 

ความเห็นผู้บริหาร  
  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ  เพราะ   ......................................................................................................................... 
 

                                          

                                                  ลงช่ือ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นางบังอร  แป้นคง) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ    โครงการปลอด 0, ร, มส. และ มผ. 
แผนงานงบประมาณ   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  
สนองมาตรฐาน สพฐ       ข้อท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อท่ี 2 ด้านโอกาส 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อท่ี 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน 
     ทุกคน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สังกัดกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ   กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวชนิดา ยีสมัน 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม่       ( ✓) ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาดำเนินงาน   ปีการศึกษา 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

                จากสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการ ของกลุ่มบริหารวิชาการ พบว่า นักเรียนมีปัญหาด้านผล
การเรียนส่งผลต่อการจบหลักสูตร และผลการทดสอบในระดับชาติของนักเรียน จากการรายงานผลการเรียน
พบว่า นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 , ร , มส. และ มผ. ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นผลทำให้นักเรียน    
ไม่จบหลักสูตรตามโครงสร้างเวลาเรียนท่ีกำหนด ท้ังนี้เป็นเพราะสาเหตุหลายประการ ประการหนึ่งเกิดจากตัว
ของนักเรียนเอง ขาดความรับผิดชอบในการดำเนินการสอบแก้ตัว การส่งงานท่ีครูประจำวิชามอบหมายและมี
สาเหตุอันเนื่องมาจากกระบวนการติดตามช่วยเหลือของครูประจำวิชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง จากปัญหาดังกล่าว  
จึงควรได้รับการแก้ไขทั้งจากนักเรียนและครูประจำวิชา บุคลากรในกลุ่มบริหารวิชาการ และบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องท่ีจะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนั้นกลุ่มบริหารวิชาการจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น   
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
2.2 เพื่อให้นักเรียนปลอด 0 , ร , มส. และ มผ. โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากตัวนักเรียน ครูท่ีปรึกษา 

ครูประจำวิชา บุคลากรในกลุ่มบริหารวิชาการ และผู้ปกครองนักเรียน 
2.3 เพื่อแก้ปัญหาให้นักเรียนจบหลักสูตรตามโครงสร้างเวลาเรียนท่ีโรงเรียนกำหนดร้อยละ 100   
 

3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ 
               3.1.1 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ท่ีมีผลการเรียน 0, ร, มส. และ มผ. 
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3.2 ด้านคุณภาพ 
        3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
     3.2.2 นักเรียนจบหลักสูตรตามโครงสร้างเวลาเรียนท่ีโรงเรียนกำหนดร้อยละ 100   
 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- วางแผนดำเนินการ 

พฤษภาคม 
2565 

- งานวัดผล
ประเมินผล 
- กลุ่มบริหารวิชาการ 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
     -     เสนอขออนุมัติงานโครงการ 

พฤษภาคม – 
มิถุนายน 2565 

- งานวัดผล
ประเมินผล 
- กลุ่มบริหารวิชาการ 

 - ดำเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรมท่ี 1 สำรวจรายวิชาท่ีนักเรียนติด 0, ร , มส. และ 
มผ. นำข้อมูลท่ีได้มาประชุมวางแผนในการแก้ปัญหา 
กิจกรรมท่ี 2 ประกาศรายช่ือนักเรียนติด 0, ร , มส. และ 
มผ. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ท่ีนักเรียนติด 0, ร , มส. 
และ มผ. เพื่อช้ีแนะแนวทางและวางแผนร่วมกัน ในการ
แก้ปัญหา 
กิจกรรมท่ี 3 ครูท่ีปรึกษา ครูประจำวิชา ผู้ปกครองช่วย
กำกับดูแลติดตามการแก้ 0, ร , มส. และ มผ. ของ
นักเรียน 

 
 

กรกฎาคม 
2565- 

  มีนาคม 2566 

 
- งานวัดผล
ประเมินผล 
- กลุ่มบริหารวิชาการ 
- ครูประจำวิชา 
- ครูท่ีปรึกษา 
 

3. ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Check) 
- สรุปและการประเมินผลงานโครงการ 
   3.1 ครูประจำวิชารายงานผลการสอบแก้ตัวของ
นักเรียน 
   3.2 หัวหน้างานวัดผลประเมินผลรายงานผลการสอบ
แก้ตัวให้ผู้บริหารทราบความก้าวหน้าในการดำเนินการ
สอบแก้ตัวของนักเรียน 

 
 

พฤศจิกายน – 
มีนาคม 2566 
 
  

 
- งานวัดผล
ประเมินผล 
- กลุ่มบริหารวิชาการ 
- ครูประจำวิชา 
 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action) มีนาคม 2566 - งานวัดผล
ประเมินผล 
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ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

- กลุ่มบริหารวิชาการ 
- ครูประจำวิชา 

 
5. สถานที่ดำเนินงาน  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
เงินงบประมาณฯ          1,000       บาท   

- เงินอุดหนุน        1,000  บาท     

               - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -           บาท 
เงินนอกงบประมาณฯ  -           บาท            
ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น  1,000  บาท 

 
7. การวัดและประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของนักเรียน จบหลักสูตรตามโครงสร้าง

เวลาเรียนท่ีโรงเรียนกำหนด 
- นิเทศ/ติดตาม แบบรายงาน 

2.  ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องท่ีมีความพึงพอใจต่อการ
ดำเนินโครงการ 

สอบถามความพึงพอใจ 
 

แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 

 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. เอกสารดำเนินการสอบแก้ตัว - - 500 500 - 500 
2. แฟ้มเอกสาร - - 500 500 - 500 

รวม  1,000 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

          8.2 นักเรียนจบหลักสูตรตามโครงสร้างเวลาเรียนท่ีโรงเรียนกำหนดร้อยละ 100 
   

   ลงช่ือ    .ผู้เสนอโครงการ  
            (นางสาวชนิดา ยีสมัน) 
 
   ลงช่ือ    .ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสมร สินทวี) 
         หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 

                                                        
ลงช่ือ                    ลงช่ือ  

                  (นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์)                                         (นางผานิต ษรเดช)                                
                    หัวหน้างานแผนงาน                               หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 
ความเห็นผู้บริหาร  

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ  เพราะ............................................................................................................................. 

                                            
 

                                                     ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นางบังอร  แป้นคง) 

                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ วันวิชาการและกิจกรรมชุมนุม 
แผนงานงบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
สนองมาตรฐาน สพฐ. ข้อท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ข้อท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อท่ี 2 ด้านโอกาส 
 ข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ       ข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงใน 
         ศตวรรษท่ี 21  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน       ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สังกัดกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวประภาพร วิคบำเพิง 
ลักษณะโครงการ (    ) ใหม่      ( ✓) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ปีการศึกษา  2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

   พระราชบัญญัติการศึกษาฉบับปัจจุบัน มุ่งเน้นให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยจัดกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน รวมท้ังจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดงานวันวิชาการ เป็นการเผยแพร่ผล
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในรอบปีการศึกษาให้กับสังคมรับทราบ และเป็นการนำเสนอผลงานของผู้เรียนท่ี
ผ่านมาตลอด 1 ปีการศึกษา อีกท้ังเป็นการจัดเวทีให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงทักษะ ความสามารถ ความรู้ต่าง ๆ 
ในเชิงวิชาการ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และสถานศึกษาต่าง ๆ ร่วมกัน 

  
 2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกของนักเรียน 
2.2 เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนรับทราบและแลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านวิชาการ   

    2.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการได้เข้ามาร่วมงาน กิจกรรมต่าง ๆ                          
ท่ีโรงเรียนจัดขึ้น  

    
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
3.1.2 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
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3.1.3 ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นท่ีบริการ                   
ร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม 
 
3.2 ด้านคุณภาพ 
 3.2.1 ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาได้แสดงผลงานทางวิชาการ 
 3.2.2 ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ และนำความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 

- ประชุมวางแผนดำเนินการ 
- เสนอขออนุมัติงานโครงการ 

พฤษภาคม  2565 กลุ่มบริหารวิชาการ 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
  ดำเนินงานตามโครงการ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ  
- ประชุมคณะทำงานดำเนินการตาม
กิจกรรมโครงการ 
- จัดกิจกรรมตามโครงการ 

 
มกราคม-มีนาคม 2565 
 
 

คณะทำงาน 
 

3. ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Check) 
- สรุปและการประเมินผลงานโครงการ 

 
มีนาคม 2566 

คณะกรรมการ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action) 

- วิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 
- รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

มีนาคม 2566  

 
5.  สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
เงินงบประมาณฯ          16,500       บาท   

- เงินอุดหนุน        16,500  บาท     
               - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   -  บาท 

เงินนอกงบประมาณฯ   -          บาท            
ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น 16,500  บาท 

 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 

 
รวม ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
นิทรรศการของกลุ่มสาระฯ และ
กิจกรรมชุมนุมนำเสนอผลงาน 

  10,000   10,000 

2. ค่าอาหารว่างและเอาหารกลางวัน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 4,000    4,000 

3. - ค่าป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
- ป้ายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ป้ายพิธีเปิด 

  2,500   2,500 

รวม 16,500 
 
7.  การวัดและประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. นักเรียนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพ 

ของตนเอง  
ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน 

ความพึงพอใจ 
2. ความร่วมมือของผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน  

อย่างท่ัวถึงในการพัฒนาการศึกษา 
ประเมินความพึงพอใจ แบบทดสอบ 

แบบประเมิน 
3. โรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการได้เข้ามาร่วม

กิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้นอย่างท่ัวถึง 
ประเมินความพึงพอใจ แบบทดสอบ 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

8.1 นักเรียนมีความภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าในตนเอง จากการได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน 
8.2 ได้ความร่วมมือจากผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน    
8.2 โรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้นอย่างท่ัวถึง 

 
 

       ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 
                        (นางสาวประภาพร วิคบำเพิง)  
 

                  
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

                             (นางสมร สินทวี) 
    หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

                                                        
ลงช่ือ                    ลงช่ือ  

                  (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)                        (นางผานิต  ษรเดช)                                
                    หัวหน้างานแผนงาน                       หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 

ความเห็นผู้บริหาร  
  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ  เพราะ   ......................................................................................................................... 

                                          

                                                      
 

      ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นางบังอร  แป้นคง) 

  ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
แผนงานงบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
สนองมาตรฐาน สพฐ. ข้อท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ข้อท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ข้อท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อท่ี 2 ด้านโอกาส 
 ข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์  สพม.นศ         ข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงใน 
         ศตวรรษท่ี 21  
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน       ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สังกัดกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวประภาพร วิคบำเพิง 
ลักษณะโครงการ (    ) ใหม่      ( ✓) ต่อเนื่อง    
ระยะเวลาดำเนินการ   ปีการศึกษา  2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ในสภาวการณ์ปัจจุบันความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี ได้เปลี่ยนแปลง  ไป
อย่างรวดเร็ว และเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การดำรงชีวิตของทุกคนมีการ พัฒนาและ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ของโลกอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงจำเป็นต้อง สร้างสรรค์เด็กและ
เยาวชนไทยในสถานศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์   ในปัจจุบัน ซึ่งจำเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ และมีศักยภาพในด้านกิจกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะการแสดง และ การประดิษฐ์คิดค้นต่าง ๆ ดังนั้น  
การเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน  ประเทศไทยในอนาคต เพื่อให้
เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ 
จากทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูน  ทักษะในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาในฐานะที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องการส่งเสริมการจัดการศึกษาของเด็กและ
เยาวชนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพตามศักยภาพของเด็ก
และ เยาวชน จึงส่งเสริมสนับสนุนสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพทางด้านศิลปะและวิชาการ 
ในกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ กลุ่มบริหารงานวิชาการจึงได้จัดทำโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยี ศิลปะ ดนตรี กีฬา
และส่ิงประดิษฐ์ ในระดับโรงเรียนและเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสนใจแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 2.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.4 เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัวชุมชน และองค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
3.  เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 แข่งขันทักษะภายในโรงเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3.1.2 ส่งนักเรียนแข่งขันทักษะภายนอกโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 

       3.1.3 จัดกิจกรรมวันวิชาการ 1 ครั้ง/ปี 
3.2   ด้านคุณภาพ   

                 3.2.1 นักเรียนมีคุณภาพตามท่ีหลักสูตรกำหนด 
        3.2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
                  3.2.3 นักเรียนมีทักษะในการทำงานและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
 

4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
- วางแผนมอบหมายงาน สำรวจวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
จัดกิจกรรม 

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

วิชาการ/ หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
- ดำเนินงานตามโครงการ 
- กิจกรรมฝึกซ้อมทักษะ 

ปีการศึกษา 2565 วิชาการ/ ครูประจำ
วิชา 

3. ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Check) 
- สรุปและการประเมินผลงานโครงการ  
- ประเมินผลจากผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

ปีการศึกษา 2565 วิชาการ/ หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
- รายงานผลการจัดทำโครงการ 

ปีการศึกษา 2565 วิชาการ/ หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
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ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

- นำข้อมูลปัญหาท่ีพบจากการประเมินมาแก้ไขหรือ
พัฒนาให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการดำเนิน
กิจกรรมในปีต่อไป 

 
5.  สถานที่ดำเนินการ    โรงเรียนควนเกยสุทธิวทิยา, หน่วยงานภายนอก 

 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

เงินงบประมาณฯ          16,500      บาท   
- เงินอุดหนุน        16,500  บาท     

                - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   -  บาท 
เงินนอกงบประมาณฯ   -         บาท            
ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น  16,500    บาท 

 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 
เงินนอก 

งบประมาณ 

 
รวม 

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ       
 - รถรับส่งนักเรียนร่วมการแข่งขัน  5,000  5,000  5,000 
 - เบ้ียเล้ียงนักเรียน  5,000  5,000  5,000 
 - เบ้ียเล้ียงครู  5,000  5,000  5,000 
 - วัสดุฝึก  1,500  1,500  1,500 

รวม 16,500 
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7.  การวัดและประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของจำนวนนักเรียน ครู ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าท่ี ผู้เกี่ยวข้องท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม  

รายงานผล แบบรายงานผล 

2. ร้อยละของความสำเร็จของนักเรียนใน
การเข้าร่วม ประกวดแข่งขันในระดับ 
เขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อไป แข่งขันต่อใน
ระดับภาค 

รายงานผล แบบรายงานผล 

3. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องท่ีพึงพอใจต่อการ
ดำเนินโครงการ 

แบบประเมิน  แบบประเมินความพึง
พอใจ 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 ด้านผลผลิต จำนวนนักเรียน ครู ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี ผู้เกี่ยวข้องท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ประกวด 
แข่งขันในระดับ เขตพื้นท่ีการศึกษา  
8.2 ด้านผลลัพธ์ ร้อยละของความสำเร็จ ของนักเรียนในการเข้าร่วม ประกวดแข่งขันในระดับเขต 
พื้นท่ีการศึกษา เพื่อไป แข่งขันต่อในระดับภาค 
8.3 นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา 

          8.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

 
    ลงช่ือ   ผู้เสนอโครงการ 
         (นางสาวประภาพร วิคบำเพิง) 
 
     ลงช่ือ   ผู้เห็นชอบโครงการ  
                (นางสมร สินทวี) 
          หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 

ลงช่ือ      ลงช่ือ  
                 (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)    (นางผานิต  ศรเดช)                
                    หัวหน้างานแผนงาน                         หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 
ความเห็นผู้บริหาร  

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ  เพราะ.................................................................................................... 

                                           
 
                                          

                                                   ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นางบังอร  แป้นคง) 

 ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ    นิเทศภายใน 
แผนงานงบประมาณ   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  
สนองมาตรฐาน สพฐ       ข้อท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ  
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อท่ี 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน 
     ทุกคน 
     ข้อท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อท่ี 3 พัฒนาครูโดยสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สังกัดกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ   กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวชนิดา ยีสมัน 
ลักษณะโครงการ   (     )  ใหม่       ( ✓ ) ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาดำเนินงาน   ปีการศึกษา  2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
  การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาครู เพื่อให้ครูปรับปรุงและพัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ การนิเทศการเรียนการสอน จึงเป็นกระบวนการใน
การแนะนำช่วยเหลือครู ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อยกระดับคุณภาพการ
เรียนของผู้เรียน ให้เต็มตามศักยภาพ  การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งของการนิเทศ ท่ี มี
ความสำคัญต่อการพัฒนาโรงเรียน 2 ประการ คือ ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและให้
ความช่วยเหลือแกครู  ในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิสูงขึ้น  
โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการการนิเทศภายในโรงเรียน  เพื่อพัฒนาครูให้มีความรูความเข้าใจ และทักษะในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพและมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามจุดหมายของหลักสูตรตลอดจนการพัฒนางานด้าน 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1. เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของครู สู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทันต่อ  
      เหตุการณ์  
2.2. เพื่อนำผลการนิเทศมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ                       
2.3. เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการและพัฒนาระบบการศึกษา 
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3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ 
                3.1.1 ครูทุกคนมีความเข้าใจและให้ความสำคัญต่อการนิเทศการเรียนการสอนและนำผลการ
 นิเทศมาปรับปรุงการเรียนการสอน 
          3.1.2  ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
       3.1.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด 

   
3.2 ด้านคุณภาพ 
      3.2.1 ครูทุกคนได้รับการนิเทศในห้องเรียนอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
      3.2.2 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และครูผู้สอนทุกคน เข้าร่วมการนิเทศเพื่อปรับปรุงเดือนละ 1 ครั้ง 
 

   4.ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- วางแผนดำเนินการ 

 
พฤษภาคม 2565 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
- เสนอขออนุมัติงานโครงการ 

มิถุนายน 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ 

 - ดำเนินงานตามโครงการ 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ  
2. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการ 
3. นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้  
4. นิเทศจากผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย 

 
กรกฎาคม 2565 - 
กุมภาพันธ์ 2566 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

3. ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Check) 
- สรุปและการประเมินผลงานโครงการ 

 
เมษายน 2566 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action) เมษายน 2566 กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

5.  สถานที่ดำเนินงาน  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
เงินงบประมาณฯ  550     บาท  

- เงินอุดหนุน           550     บาท     
               - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -     บาท 

เงินนอกงบประมาณฯ  -      บาท            
ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น 550 บาท 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 

 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. แบบฟอร์มการนิเทศ   550 550  550 
รวม  550 

 
7.การวัดและประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาการ

เรียนการสอน 
สังเกต 
 

แบบสังเกต 
 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทดสอบ แบบทดสอบ 
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   8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      8.1 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและสอดคล้องกับ 
           แผนการจัดการเรียนการสอน 
      8.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด 

 
 

   ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ  
           (นางสาวชนิดา ยีสมัน) 
 
 
   ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางสมร สินทวี) 
        หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

                                                        
      ลงช่ือ                ลงช่ือ   
                  (นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์)                                         (นางผานิต  ษรเดช)                                
                    หัวหน้างานแผนงาน                              หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 
ความเห็นผู้บริหาร  

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ  เพราะ............................................................................................................................. 

                                            
 

                                                     ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นางบังอร  แป้นคง) 

                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ        พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แผนงานงบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
สนองมาตรฐาน สพฐ. ข้อท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ข้อท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

      ข้อท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ       ข้อท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
         ข้อท่ี 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน 
         ทุกคน 
         ข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงใน 
         ศตวรรษท่ี 21  
         ข้อท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน       ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ข้อท่ี 3 พัฒนาครูโดยสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สังกัดกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวชนิดา ยีสมัน 
ลักษณะโครงการ (     ) ใหม่      ( ✓ ) ต่อเนื่อง     
ระยะเวลาดำเนินงาน      ปีการศึกษา 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล    

ตามพระราชบัญญัติการศึกษา หมวด 4 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้อยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมี 
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษา 
ต้องส่งเสริมให้ผู ้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักย์ภาพ จากมาตรฐานที่ 24 กระบวนการการ 
เรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการเกี่ยวกับ 1 การจัดเนื้อหาและกิจกรรมสอดคล้องกับ 
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 2. ฝึกทักษะกระบวนการคิด 
การจัดการ 3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้คิดเป็น รักการอ่าน 
และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 4. ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและ 
อำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภท 
ต่าง ๆ 5. จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ีมีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง 
บุคคลในชุมชน ทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาตามศักยภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามความคาดหวังตามแนวทาง
ปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 งานพัฒนาหลักสูตรจึงจำเป็นต้องจัดเตรียม
กระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ทุกกลุ่มสาระมี แนวทางพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรท่ีเอื้อต่อผู้เรียนและชุมชน     
2.2 เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้

มีคุณภาพ 
     2.3 เพื่อให้ครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนจัดกระบวนการเรียนรู้ 
     2.4 เพื่อให้ครูนำวิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผู้เรียนและ
การจัดกระบวนการเรียนรูไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

  3.1.1 โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีเอื้อต่อผู้เรียนและชุมชน    
   3.1.2 นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาในชุมชนและท้องถิ่น 

3.1.3 ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนจัด
กระบวนการเรียนรู ้
3.1.4 ครูจำนวนร้อยละ 80 มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีกระบวนการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
      3.2 ด้านคุณภาพ 

  3.2.1 ครูมีความรู้ในการจัดทำหลักสูตรท่ีเอื้อต่อผู้เรียนและชุมชน 
3.2.2 ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

            3.2.3 ครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนจัดกระบวนการเรียนรู้ 
            3.2.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- วางแผนดำเนินการ 
- เสนอขออนุมัติงานโครงการ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 

พฤษภาคม  2565 กลุ่มบริหารวิชาการ 

2. 
ขั้นดำเนินการ (Do) 

- ดำเนินงานตามแผนของแต่ละกิจกรรม
ท่ีกำหนดไว้    

 
มิถุนายน  2565 

 
ปีการศึกษา 2565 

-นางสาวชนิดา  
ยีสมัน 
-ครูประจำวิชา 
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ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

- ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน 
แบบบูรณาการ 

 

3. 

ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Check) 
- นิเทศติดตามการใช้หลักสูตรในทุก
กลุ่มสาระ 
- สรุปและการประเมินผลงานโครงการ 

 
ตลอดปีการศึกษา 2565 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

4. 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
- นำข้อมูลปัญหาท่ีพบจากการ
ประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ใช้เป็น
ข้อมูลย้อนกลับในการดำเนินกิจกรรมในปี
ต่อไป 

มีนาคม  2566 
ครูทุกคน 
 

 
5.  สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

เงินงบประมาณฯ          2,750       บาท   
- เงินอุดหนุน        2,750  บาท     

               - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  บาท 
เงินนอกงบประมาณฯ  -  บาท            
ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น 2,750 บาท 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. - ปรับปรุงหลักสูตร 
- การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเน้น
กระบวนการคิด 

  

500 500 

 

500 

2. - การจัดบรรยากาศในช้ันเรียนด้วย
ผลงานของนักเรียนเอง จัดแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 

  750 750  750 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

- กิจกรรมหลักสูตรท้องถิ่น การใช้
แหล่งเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จัดการเรียนการสอน.  

  1,000 
 

1,000  
 

 
 

1,000 
 

3. 
- นิเทศติดตามการใช้หลักสูตรใน
ทุกกลุ่มสาระ 

  - -   

4. 
ส่งเสริมการใช้ส่ือนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

  500 500  500 

รวม  2,750 
 
7. การวัดและประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

 - หลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องและเอื้อต่อความ
ต้องการของท้องถิ่น 
- หลักสูตรท้องถิ่นแบบหน่วยบูรณาการ 
- แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
- ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา 
- ผลงาน/ ช้ินงาน / ภาระงานของนักเรียน 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- ทดสอบ  สังเกต  สอบถาม   

- แบบทดสอบ        
- แบบสังเกต   
- แบบสอบถาม    
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีสอดคล้องและเอื้อต่อความต้องการของท้องถิ่น 
8.2 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

   8.3 ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเน้นเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    
 8.4 ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา  

8.5 ครูใช้ส่ือนวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
 
 

          ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ  
                            (นางสาวชนิดา ยีสมัน) 
 
 

ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                    
               (นางสมร  สินทวี) 
         หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

                                                        
ลงช่ือ                    ลงช่ือ  

                  (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)                        (นางผานิต  ษรเดช)                                
                     หัวหน้างานแผนงาน                       หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 
ความเห็นผู้บริหาร  

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ  เพราะ............................................................................................................................. 

                                          
 
 
 

                                                    ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นางบังอร  แป้นคง) 

                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ        ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
แผนงานงบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
สนองมาตรฐาน สพฐ. ข้อท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ข้อท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ข้อท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อท่ี 2 ด้านโอกาส 
 ข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ       ข้อท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
         ข้อท่ี 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน 
         ทุกคน 
         ข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงใน 
         ศตวรรษท่ี 21  
         ข้อท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สังกัดกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวชนิดา ยีสมัน 
ลักษณะโครงการ (     ) ใหม่      (  ✓ ) ต่อเนื่อง    
ระยะเวลาดำเนินงาน      ปีการศึกษา 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
  หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ถือเป็นกลไก
สำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็น มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีความเป็นไทย มีศักยภาพใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ การจัดการเรียนรู้ใช้รูปแบบวิธีการ ที่หลากหลายโดยคำนึงถึงพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย สติปัญญา ความสนใจ และความสามารถของผู้เรียน เน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพ
จริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้จากธรรมชาติ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนให้ส่งผลต่อผู้เรียนตามท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร ครูผู้สอนจำเป็น
อย่างยิ่งในการในการจำทำสื่อ นวัตกรรมหรือแนวทางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะส่งผลให้นักเรียนผ่าน
มาตรฐานตามตัวชี้วัด  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
          ดังนั้นฝ่ายบริหารงานวิชาการเล็งเห็นความสำคัญจึงจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ 8กลุ่มสาระขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ครูมีความพร้อมทางด้านส่ือ อุปกรณ์การสอน ปรับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีนิสัยรักการเรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ มี
ทักษะในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ ช่วยพัฒนาทักษะในการทำงานสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
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2.  วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อใหค้รูมีความพร้อมทางด้านส่ือ ในการจัดการเรียนการสอนได้ตามหลักสูตร 
 2.2 เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  3.1.1  ครูมีส่ือ อุปกรณ์ ใบงาน ใบความรู้  
  3.1.2  ครูมีวัสดุอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนเพียงพอ 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  3.2.1 ครูผลิตส่ือ ใช้ส่ือ เทคโนโลยี สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 

3.2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

4.ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- วางแผนดำเนินการ 
- เสนอขออนุมัติงานโครงการ 

พฤษภาคม 2565 คณะทำงาน 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
- ดำเนินงานตามโครงการ 

พฤษภาคม 2565 
มิถุนายน 2565 

คณะทำงาน 

3. ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Check) 
- สรุปและประเมินผลงานโครงการ 

มีนาคม 2566 คณะทำงาน 

4 ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
- รายงานผลการจัดทำโครงการ 
- นำข้อมูลปัญหาท่ีพบจากการ
ประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น  

  

 
5. สถานที่ดำเนินงาน  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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    6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
เงินงบประมาณฯ          33,400        บาท   

- เงินอุดหนุน        33,400   บาท     
               - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -   บาท 

เงินนอกงบประมาณฯ  -            บาท            
ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น   33,400   บาท 

 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1. เอกสารประกอบการเรียนการ
สอน 8 กลุ่มสาระฯ 

  15,000 15,000  15,000 

2. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 
Double A = 20 ลัง 

  600  600   12,000 

3. ปากกาไวท์บอร์ด 2 โหล   200 200  400 
4. กาวย่นหนังไก่สี 1นิ้ว 1 โหล   400 400  400 
5. กาวย่นหนังไก่สี 1.5นิ้ว 1 โหล   600 600  600 
6. กระดาษชาร์ตสี 5 โหล   60 60  300 
7. กาว 2 หน้า 12  ม้วน   100 100  1,200 
8. กระดาษ A4 สีต่างๆ5 รีม    120 120  600 
9. ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 

จำนวน 1 กล่อง 
  250 250  250 

10. กระดาษโฟโต้ 4 รีม   250 250  1,000 
12. กาวลาเท็กขวดใหญ่ 2 ขวด    100 100   200 
13. คลิปหนีบกระดาษ1กล่องใหญ่   140 140  140 
15. สก๊อตเทปใส1นิ้ว ครึ่งโหล   600 600  300 
16 ลวดเย็บกระดาษ 13,15,17,

มิล จำนวน 5 กล่อง 
  170 170  850 

17. คลิปหนีบกระดาษ2ขา 
(1.5นิ้ว)2 กล่อง 

  80 80  160 

รวม 33,400 
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7.  การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1 
 

ครูมีความพร้อมทางด้านส่ือ ในการจัดการ
เรียนการสอน 

นิเทศการสอน แบบนิเทศ 

2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทดสอบ แบบทดสอบ 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  8.1 ครูมีความพร้อมทางด้านส่ือ ในการจัดการเรียนการสอนได้ตามหลักสูตร 
  8.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
      ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 
                 (นางสาวชนิดา ยีสมัน) 
 
      ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสมร  สินทวี) 
                                                          หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
                                                        

ลงช่ือ                    ลงช่ือ  
                  (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)                        (นางผานิต  ษรเดช)                                
                     หัวหน้างานแผนงาน                       หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 
ความเห็นผู้บริหาร  

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ  เพราะ............................................................................................................................. 

                                            
 

                                                     ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นางบังอร  แป้นคง) 

                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ    งานวัดผลประเมินผล 
แผนงานงบประมาณ   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  
มาตรฐาน สพฐ.             ข้อท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อท่ี  2 ด้านโอกาส 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงใน 
     ศตวรรษท่ี 21  
     ข้อท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อท่ี  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สังกัดกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ   กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวชนิดา ยีสมัน 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม่       ( ✓) ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาดำเนินงาน   ปีการศึกษา  2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

        งานทะเบียนวัดผลเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการงานของโรงเรียนที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ออกเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่และที่จบการศึกษาไปแล้ว อีกทั้งยังดำเนินงานเรื่อง 
การจัดทำข้อมูลสารสนเทศในโปรแกรม SGS  การส่งข้อมูล GPA และ PR ของโรงเรียนการดูแลการส่งคะแนน
ผลการเรียนของผู้สอน การบันทึกผลการเรียนลงในโปรแกรม SGS การพัฒนาจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่กับการดำเนินงานอย่างมีระบบ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยมีความสะดวกใน
การค้นหาเอกสารและสามารถปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้มีการวัด-ประเมินผลการเรียนการสอนสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน 
2.2 เพื่อให้การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมีความเป็นระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัย

และทันต่อการใช้งาน 
2.3 เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
2.4 เพื่อให้การบริการแก่ผู้มาติดต่อขอเอกสารเกิดความสะดวกและทันเวลาท่ีกำหนด 
 

3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ 

  3.1.1 มีการวัด-ประเมินผลการเรียนการสอนสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน 
3.1.2 มีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมีความเป็นระบบ ครอบคลุม มีความ
ทันสมัยและทันต่อการใช้งาน 
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  3.1.3 มีการรออกเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลาท่ีกำหนด 
3.2 ด้านคุณภาพ 

    3.2.1 สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
  3.2.2 ผู้รับบริการและผู้ท่ีเกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจในการบริการ 
    
4.ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- วางแผนดำเนินการ 

 
พฤษภาคม 2565 

 
- งานวัดผล 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
- เสนอขออนุมัติงานโครงการ 

 
มิถุนายน 2565 

 
- งานวัดผล 

 - ดำเนินงานตามโครงการ 
1. แต่งต้ังคณะทำงาน 
2. ประชุมวางแผนการทำงาน 
3. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 
4. ติดต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ดำเนินการจัดซื้อเอกสารและอุปกรณ์ 

 
กรกฎาคม 2565 - 

   มีนาคม 2566 

 
- งานวัดผล 

3. ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Check) 
- สรุปและการประเมินผลงานโครงการ 

   เมษายน 2566 
 

- งานวัดผล 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
- นำผลการประเมินมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

เมษายน 2566 - งานวัดผล 

 
5.สถานที่ดำเนินงาน  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
เงินงบประมาณฯ  4,900  บาท   

- เงินอุดหนุน  4,900  บาท     

               - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -  บาท 
เงินนอกงบประมาณฯ  -           บาท            
ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น  4,900  บาท 
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. เครื่องปริ้นสี ขาวดำ    4,500 4,500  4,500 
2. แบบ ปพ.1 , ปพ.2, ปพ.3   400 400  400 

รวม  4,900 
 

7.การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. จากสรุปแบบสอบถาม ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน แบบสอบถาม 

2. จากเอกสารการขอใช้บริการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน แบบสอบถาม 

3. โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลทะเบียน วัดผล
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ พร้อมใช้ 

การนิเทศ กำกับ ติดตาม แบบสรุปรายงาน 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          8.1 ออกเอกสารหลักฐานอย่างถูกต้องและเสร็จตามเวลาท่ีกำหนด 

                8.2 ผู้รับบริการร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการบริการ 
                8.3 ดำเนินการจัดทำและส่งข้อมูลและ เอกสารทันตามกำหนดเวลา 
                8.4 ครูได้รับการพัฒนาด้านงานวัดผล 
 
 

   ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ  
           (นางสาวชนิดา  ยีสมัน) 
 
   ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสมร สินทวี) 
           หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

                                                        
 
ลงช่ือ                      ลงช่ือ  

                  (นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์)                                      (นางผานิต  ษรเดช)                                
                     หัวหน้างานแผนงาน                             หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 
ความเห็นผู้บริหาร  

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ  เพราะ............................................................................................................................. 

                                            
 

                                                   ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นางบังอร  แป้นคง) 

                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ    ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา 
แผนงานงบประมาณ   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  
สนองมาตรฐาน สพฐ.      ข้อท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อท่ี 2 ด้านโอกาส 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ ข้อท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 ข้อท่ี 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน 
 ทุกคน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สังกัดกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ   งานแนะแนว/กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางคำคม  ชาลี 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม่       (✓) ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาดำเนินงาน   ปีการศึกษา  2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
         นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนในเขตพื้นท่ียังขาดข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อ
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ฉะนั้นงานแนะแนะได้จัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนกลุ่มดังกล่าวให้
ได้รับข้อมูล  ข่าวสารต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาเพื่อศึกษาต่อให้เหมาะกับ
ตนเอง สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว  รวมทั้งความสะดวกในการเดินทาง และประหยัดค่าใช้จ่าย เมื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาซึ่งอาจต้องออกไปประกอบ
อาชีพหรือศึกษาต่อในสถานศึกษา ดังนั้นได้จัดให้มีการปัจฉิมนิเทศ เพื่อจัดความรู้ประสบการณ์และสร้างความ
มั่นใจให้แก่นักเรียน ในการตัดสินใจศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นักเรียน ครูและสถานศึกษา 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
2.2 แนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนในเขตพื้นท่ี และนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
2.3 อบรมให้ความรู้การทำ Portfolio แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษา      
ปีท่ี 6 
2.4 ประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมโรงเรียน 
2.5 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการแนะแนว 
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3.   เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ   

 3.1.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
จำนวน 12  โรงเรียน 

 3.2.2 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 3.2 ด้านคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
จำนวน 12 โรงเรียน มีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนในการศึกษาต่อระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี1 

  3.2.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 รู้จักโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยามากขึ้น 
3.2.3 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สามารถทำ Portfolio 
เพื่อยื่นเป็นข้อมูลในการพิจารณาในการศึกษาต่อได้ 

 3.2.4 นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาต่อ 
 3.2.5 มีห้องปฏิบัติการแนะแนวพร้อมให้บริการนกัเรียน 
 3.2.6 เพื่อให้นักเรียนมีความรักและผูกพันระหว่างครู รุ่นพี่ และรุ่นน้องในสถานศึกษามากขึ้น 

3.2.7 เพื่อให้นักเรียนได้นำข้อคิดจากครู ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สำเร็จในชีวิตไปใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินชีวิต 

 
  4. ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- วางแผนดำเนินการ 
- เสนอขออนุมัติงานโครงการ 

พฤษภาคม 2565 
 

นางคำคม  ชาลี และ
คณะ 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
- ดำเนินงานตามโครงการ 

กุมภาพันธ์ 2566 นางคำคม  ชาลี และ
คณะ 

3. ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Check) 
- สรุปและการประเมินผลงานโครงการ 

มีนาคม 2566 นางคำคม  ชาลี และ
คณะ 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action) มีนาคม 2566 นางคำคม  ชาลี และ
คณะ 
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5. สถานที่ดำเนินงาน  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
เงินงบประมาณ   8,900         บาท   

- เงินอุดหนุน  8,900       บาท     

               - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   -  บาท 
เงินนอกงบประมาณฯ   -  บาท            
ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น 8,900 บาท 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 

 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ค่าพาหนะครูท่ีออกแนะแนว  2,000  2,000  2,000 
2. ของท่ีระลึกมอบให้โรงเรียนท่ีออก 

แนะแนว 
  4,400 4,400  4,400 

3. งานปัจฉิมนิเทศ    2,500  2,500 
รวม  8,900   

 
7.  การวัดและประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 

  1. 
 

ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องท่ีพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ 

ประเมิน ติดตาม แบบประเมิน ติดตาม 

2. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องท่ีพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  8.1 นักเรียนและผู้ปกครองมีทัศนคติท่ีดีต่อโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยามากขึ้น 
 8.2 เพื่อให้นักเรียนมีความรักและผูกพันระหว่างครู รุ่นพี่ และรุ่นน้องในสถานศึกษามากขึ้น 

8.3 เพื่อให้นักเรียนได้นำข้อคิดจากครู ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สำเร็จในชีวิตไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนิน
ชีวิต 
 

 
ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 
               (นางคำคม  ชาลี)                                   
 
 ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ  
              (นางสมร  สินทวี) 

                                                           หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
                                                        

ลงช่ือ      ลงช่ือ  
                        (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)                                   (นางผานิต  ษรเดช)                                
                          หัวหน้างานแผนงาน                        หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 
ความเห็นผู้บริหาร  

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ  เพราะ............................................................................................................................. 

                                            
 

                                                    ลงช่ือ          ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นางบังอร  แป้นคง) 

                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ   เสริมทักษะกีฬา 
แผนงานงบประมาณ  แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อท่ี 2 ด้านโอกาส 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ  ข้อท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัย 
    ทุกรูปแบบ 
    ข้อท่ี 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากร 
    วัยเรียนทุกคน 
        ข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงใน
          ศตวรรษท่ี 21      
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สังกัด งาน/กลุ่มสาระ    กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์ 
ลักษณะโครงการ  (    ) ใหม่      (  ) ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาดำเนินงาน  ปีการศึกษา  2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการ
จัดการศึกษา มาตรา 22 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู ้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ .ศ. 2551 ได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ว่าการพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องคำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการ
ตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และการทดสอบระดับชาติ 
 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา จึงมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเล่นกีฬา การแข่งขันกีฬา เพื่อเสริมสร้างให้
นักเรียนมีสุขภาพจิต และสุขภาพกายท่ีดี  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รู้รัก
สามัคคี เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ห่างไกลจากยาเสพติด และใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์  โดยได้จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผล บรรลุวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมายของ
หลักสูตร มีการวางแผน อีกท้ังต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีจำเป็นต้องใช้ในการประกอบการเรียนการสอน ท่ีสามารถ
ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้บรรลุตามเป้าหมายและตามมาตรฐานได้ ดังนั้นอุปกรณ์กีฬาเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่จะ
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ช่วยส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนในด้านของกีฬา ส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียน เมื่อนักเรียนมีทักษะ
แล้ว ก็จะสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในและกีฬาภายนอกได้   
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะทางด้านกีฬา 
2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
2.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 
2.5 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด 
2.6 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีใช้ในกระบวนการเรียน การสอน อย่างเพียงพอ 

 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
   3.1.1 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกาย 
   อย่างสม่ำเสมอ 
   3.1.2 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มีทักษะทางด้านกีฬา 
   3.1.3 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ และกล้า 
   แสดงออก 
   3.1.4 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 
   3.1.5 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ห่างไกลยาเสพติด  
   3.1.6 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มีวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ท่ีใช้ในกระบวนการเรียน การ 
   สอนอย่างเพียงพอ   
  

3.2 ด้านคุณภาพ 
   3.2.1 นักเรียนทุกคน มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 
   3.2.2 นักเรียนทุกคน มีทักษะทางด้านกีฬา 
   3.2.3 นักเรียนทุกคน เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออก 
   3.2.4 นักเรียนทุกคน มีความรัก และความสามัคคีในหมู่คณะ 
   3.2.5 นักเรียนทุกคนห่างไกลยาเสพติด  
   3.2.6 มีอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์ฝึกซ้อม อย่างเพียงพอ  
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4. ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- วางแผนดำเนินการ 

 

พฤษภาคม 2565 
นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์ 
และคณะทำงาน 

2.  ขั้นดำเนินการ (D๐) 
 - เสนอขออนุมัติงานโครงการ 

 

พฤษภาคม 2565 
นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์ 
และคณะทำงาน 

- ดำเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรมท่ี 1 แต่งต้ังคำส่ังคณะกรรมการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

 
มิถุนายน 2565 

 
ครูทุกคน 

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง
แผนการดำเนินงาน 

 

กรกฎาคม 2565 
 

ครูทุกคน 

กิจกรรมท่ี 3 ดำเนินงานแข่งขันกีฬาภายใน กรกฎาคม 2565 – 
มกราคม 2566 

 

ครูทุกคน 

กิจกรรมท่ี 4 ดำเนินงานแข่งขันกีฬาภายนอก กรกฎาคม 2565 – 
มกราคม 2566 

 

ครูทุกคน 

3. ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Check) 
- สรุป และการประเมินผลงานโครงการ 

กรกฎาคม – มีนาคม 
2566 

นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์ 
และคณะทำงาน 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
- แก้ไขและปรับปรุง กระบวนการเรียนและ
ฝึกซ้อม 
- เทคนิควิธีการฝึกซ้อมท่ีมีความหลากหลาย 
- สำรวจสภาพอุปกรณ์ในการเรียน และการ
ฝึกซ้อม/บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ 

 
กรกฎาคม – มีนาคม 
2566 

 
นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์ 
และคณะทำงาน 

 
5.  สถานที่ดำเนินงาน  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  และหน่วยงานภายนอก 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ   9,900  บาท 
 - เงินอุดหนุน   9,900  บาท 
 - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - บาท 
 เงินนอกงบประมาณฯ  - บาท            
ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น  9,900 บาท 
 

 
 

7.  การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. 
 

นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกาย
สม่ำเสมอ 

สังเกต 
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
เกณฑ์การทดสอบ 

2. นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา           
มีทักษะทางด้านกีฬา 

สังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 

3. นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา เห็น
คุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ และกล้า
แสดงออก 

สังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 

4. นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยามีความ
รัก  ความสามัคคี 

สังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมท่ี 1 แต่งต้ังคำส่ังคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ 

1. เอกสารคำส่ังแต่งต้ัง      - 

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน 

1. เอกสารประกอบการประชุม      - 

กิจกรรมท่ี 3 ดำเนินงานแข่งขันกีฬาภายใน 

1. การแข่งขันกีฬาภายใน   4,000 4,000  4,000 

กิจกรรมท่ี 4 ดำเนินงานแข่งขันกีฬาภายนอก 

1. การแข่งขันกีฬาภายนอก   5,900 5,900  5,900 

รวมทั้งสิ้น 9,900 
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ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
5. นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ห่างไกล

ยาเสพติด 
สังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 

6. นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มีวัสดุ 
อุปกรณ์ อย่างเพียงพอ 

สังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 นักเรียนให้มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 
8.2 นักเรียนมีทักษะทางด้านกีฬา 
8.3 นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
8.4 นักเรียนมีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 
8.5 นักเรียนห่างไกลยาเสพติด 
8.6 นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีใช้ในกระบวนการเรยีน การสอน อย่างเพียงพอ 

 
ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                                 (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
 
      ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสมร  สินทวี) 
           หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
ลงช่ือ       ลงช่ือ  
     (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)                   (นางผานิต  ษรเดช) 
       หัวหน้างานแผนงาน         หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 
ความเห็นผู้บริหาร  
 อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ เพราะ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
      ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ       
              (นางบังอร  แป้นคง) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ   งานรับนักเรียนใหม่ 
แผนงานงบประมาณ  แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  ข้อท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อท่ี 2 ด้านโอกาส 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ  ข้อท่ี 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากร      
    วัยเรียนทุกคน 
สนองกลยุทธ์ ร.ร.  ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สังกัดกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง 
ลักษณะโครงการ  (   ) ใหม่      () ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินงาน  ปีการศึกษา 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 
 นโยบายการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการศึกษาให้กับ
นักเรียนได้มีโอกาสเข้าเรียน และได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาดำเนินการรับ
นักเรียนใหม่ทุกปีการศึกษาตามนโยบายการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในการดำเนินงานมีการประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ พร้อมแจ้งข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ให้ผู้ปกครอง นักเรียน สถานศึกษา และชุมชน ได้ทราบข้อมูลอย่างท่ัวถึง 
 งานรับนักเรียนใหม่ กลุ่มบริหารวิชาการ จึงได้จัดทำโครงการงานรับนักเรียนใหม่ เพื่อดำเนินการ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบายการรับนักเรียนและตามบริบทของโรงเรียนที่สามารถรับ
นักเรียนได้ ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และยุติธรรม 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 
2566  

 2.2 เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการรับนักเรียนให้สะดวกต่อการนำมาใช้ในการบริหารจัดการ 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 

3.1.1 รับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 2 ห้อง 80 คน และ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จำนวน 1 ห้อง 40 คน 
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3.2.2 นักเรียนทุกคนในเขตพื้นท่ีบริการได้ศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 3.2 ด้านคุณภาพ 
  3.2.1 รับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน ร้อยละ 100 
  3.2.2 มีระบบการรับนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (P) 
- วางแผนดำเนินการ 

 
- พฤษภาคม 2565 

 
คณะทำงาน 

2. ขั้นดำเนินการ (D) 
- เสนอขออนุมัติงานโครงการ 
- ดำเนินงานตามโครงการ 

 
- พฤษภาคม 2565 
- กุมภาพันธ์ - 
มีนาคม 2566 

 
คณะทำงาน 

3. ขั้นติดตาม/ประเมิน (C) 
- รายงานโครงการ 
- สรุปและประเมินผลงานโครงการ 

 
- มีนาคม 2566 
- มีนาคม 2566 

 
คณะทำงาน 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
- ปรับปรุงและพัฒนาการรับนักเรียนในปีการศึกษา
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

 
- มีนาคม 2566 

 
คณะทำงาน 

 
5. สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
    เงินงบประมาณ   3,800  บาท 
 - เงินอุดหนุน   3,800  บาท 
 - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -  บาท 
   เงินนอกงบประมาณ   -  บาท 
   ใช้งบประมาณในการดำเนินการโครงการทั้งสิ้น 3,800 บาท 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 

 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. ป้ายประชาสัมพันธ์การรับ
นักเรียน 

  3,300 3,300  3,300 

2. เอกสารการรับนักเรียน   500 500  500 
รวม 3,800 

 
7.  การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 
2566 อย่างท่ัวถึง 

- การสังเกต 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

2. ปรับปรุงพัฒนาระบบการรับนักเรียนให้
สะดวกต่อการนำมาใช้ในการบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ 

- การสังเกต 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- แบบบันทึกการสังเกต 
-แบบประเมินความพึง
พอใจ 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566 
อย่างท่ัวถึง 

 8.2 ระบบการรับนักเรียนมีความสะดวกต่อการนำมาใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 
       ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 
                     (นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง) 
 
        ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ
          (นางสมร  สินทวี) 
                       หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
  ลงช่ือ      ลงช่ือ  
           (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)     (นางผานิต  ษรเดช) 
    หัวหน้างานแผนงาน        หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 
ความเห็นผู้บริหาร  
 อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ เพราะ ............................................................................................................................................ 
                                                          
 
          ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นางบังอร  แป้นคง)                                                                                                                              
                                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ    จัดหาหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
แผนงานงบประมาณ   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  
มาตรฐาน สพฐ.             ข้อท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อท่ี 4 ด้านประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ ข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษ 
 ท่ี 21  
 ข้อท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สังกัดกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ   กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวชนิดา ยีสมัน 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม่       ( ✓) ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาดำเนินงาน   ปีการศึกษา  2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

               ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการบริหารจัดการและการทำงานต่าง  ๆ มีการนำ
คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เพื่อช่วยในการทำงานง่าย สะดวกและรวดเร็วขึ้น อีกทั้งเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
จำเป็นต้องมีเครื ่องพิมพ์ ไม่ว่า จะเป็นการใช้เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการจัดทำเอกสารสำคัญต่าง ๆ โรงเรียนจึงจำเป็นต้องจัดหาเครื่องพิมพ์ รวมทั้งหมึกพิมพ์ท่ีมีคุณภาพ
ให้เพียงพอกับการใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีคุณภาพให้เพียงพอกับการใช้งาน 
2.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 
2.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ 

       3.1.1 ครูทุกคนได้ใช้หมึกพิมพ์ท่ีมีคุณภาพและเพียงพอจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3.2 ด้านคุณภาพ 

                  3.2.1 ครูจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 3.2.2 เอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียนมีคุณภาพ 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- วางแผนดำเนินการ 

 
พฤษภาคม 2565 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
- เสนอขออนุมัติงานโครงการ 

มิถุนายน 2565 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

 - ดำเนินงานตามโครงการ 
1.สำรวจความต้องการใช้หมึกประสานงาน
ฝ่ายพัสดุเพื่อดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบ        
2.จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 

 
มิถุนายน 2565 - 

    มีนาคม 2566 

 
-กลุ่มบริหารวิชาการ 
 -กลุ่มสาระ 
 -ฝ่ายพัสดุ 

3. ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Check) 
- สรุปและการประเมินผลงานโครงการ 

 
เมษายน 2566 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
- นำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
เมษายน 2566 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 
5. สถานที่ดำเนินงาน  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
เงินงบประมาณฯ          7,250      บาท   

- เงินอุดหนุน        7,250  บาท     

               - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   -           บาท 
เงินนอกงบประมาณฯ  -  บาท            
ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น  7,250  บาท 
 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 

 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ - - 7,250 7,250 - 7,250 
รวม  7,250 

 
7. การวัดและประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของครูท่ี ใช้หมึกพิมพ์และการบริหารจัดการ

เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- การสอบถาม 
- การสังเกต 

แบบสอบถาม/ 
แบบสังเกต 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 ครูทุกคนได้ใช้หมึกพิมพ์ท่ีมีคุณภาพและเพียงพอจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
   ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ  
            (นางสาวชนิดา  ยีสมัน) 
 
   ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสมร สินทวี) 
          หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

                                                        
ลงช่ือ      ลงช่ือ  

                   (นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์)                                      (นางผานิต ษรเดช)                                
                       หัวหน้างานแผนงาน                             หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 
ความเห็นผู้บริหาร  

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ  เพราะ............................................................................................................................ 

                                            
 

                                                       ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นางบังอร  แป้นคง) 

                                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ   งานจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
แผนงานงบประมาณ   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  
สนองมาตรฐาน สพฐ.      ข้อท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อท่ี 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน 
     ทุกคน 
     ข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษ 
     ท่ี 21  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สังกัดกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางคำคม  ชาลี 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม่       ( ✓) ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาดำเนินงาน   ปีการศึกษา  2565 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. หลักการและเหตุผล 
           ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ จึงจำเป็นที่ชนในชาติต้องรู ้และเข้าใจเป็นอย่างดีเพื่อนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง ปัจจุบันมักมีการใช้ภาษาที่ผิดๆเช่นพวกสื่อต่าง  ๆ ดังนั้นนอกจากรู้เข้าใจ 
นักเรียนต้องนำไปใช้ให้ถูกต้องซึ่งเป็นการร่วมกันรักษาวัฒนธรรมของชาติให้ยั่งยืนสืบไปจึงจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะ
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในทักษะทุก ๆ ด้านแก่นักเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานที่ถูกต้องและ
สมบูรณ์ตามจุดมุ่งหมาย  
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้นักเรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ 
2.2 เพื่อให้นักเรียนภาคภูมิใจในภาษาไทย อันเป็นเอกราชของชาติ 
2.3 นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
2.4 จัดกิจกรรมการเรียนท่ีหลากหลายโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 
2.5 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
2.6 เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น 
2.7 เพื่อเป็นการเผยแพร่เอกสารของครู-นักเรียน 
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3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1 ด้านปริมาณ   
          นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา จำนวน  190 คน 
 
          3.2 ด้านคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง เกิดความภาคภูมิใจในภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์และ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 30 และผ่านเกณฑ์การตัดสินร้อยละ 70 

 
  4. ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- วางแผนดำเนินการ 
- เสนอขออนุมัติงานโครงการ 

พฤษภาคม 2565 
 

นางคำคม ชาลี และ
คณะ 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
- ดำเนินงานตามโครงการ 

พฤษภาคม 2565- 
กุมภาพันธ์ 2566 

นางคำคม ชาลี และ
คณะ 

3. ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Check) 
- สรุปและการประเมินผลงานโครงการ 

มีนาคม 2566 นางคำคม ชาลี และ
คณะ 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action) มีนาคม 2566 นางคำคม ชาลี และ
คณะ 

 
5. สถานที่ดำเนินงาน  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 เงินงบประมาณฯ          3,000       บาท   
- เงินอุดหนุน        3,000  บาท     

               - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  บาท 
เงินนอกงบประมาณฯ  -           บาท            
ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น  3,000 บาท 
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ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 

 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน - - - - - - 
2. สอนซ่อมเสริม - - - - - - 
3. ประกวดเรียงความ - - - - - - 
4. ประกวดคัดลายมือ - - - - - - 
5. กิจกรรมวันสุนทรภู ่ - - 500 500 - 500 
6. กิจกรรมวันภาษาไทย - - 500 500 - 500 
7. กิจกรรมรักการอ่าน - - 1,500 1,500 - 1,500 
8. นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ

ภาษาไทยกับหน่วยงานอื่น 
- - - - - - 

9. เปิดบ้านวิชาการ - - 500 500 - 500 
รวม  3,000 

 
7. การวัดและประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. นักเรียนกล้าแสดงออกมีน้ำใจ กระตือรือร้นรักการ

อ่าน และมีความคิดสร้างสรรค์ 
สังเกต - แบบบันทึกการสังเกต 

- แบบบันทึกการส่งงาน 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1  มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมสำหรับการจัดการสอน 
8.2  มีผลการจัดการเรียนรู้ดีขึ้น 
 

 
   ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ  
                 (นางคำคม  ชาลี) 
 
   ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นางสมร  สินทวี) 
            หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

                                                        
ลงช่ือ                  ลงช่ือ   

                      (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)                                    (นางผานิต  ษรเดช)                                
                         หัวหน้างานแผนงาน                         หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 
ความเห็นผู้บริหาร  

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ  เพราะ............................................................................................................................. 

                                            
 

                                                      ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นางบังอร  แป้นคง) 

                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ    งานจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
แผนงานงบประมาณ   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  
สนองมาตรฐาน สพฐ. ข้อท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อท่ี 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน 
     ทุกคน 
     ข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษ 
     ท่ี 21  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สังกัดกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางผานิต  ษรเดช 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม่       ( ✓) ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาดำเนินงาน   ปีการศึกษา  2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

การจัดกิจกรรมการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ตามมาตรา 22 ถือ
ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองและถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการ จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ส่งเสริมให้ 
ผู ้เรียนมีทักษะจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบาย Thailand 4.0 การเรียนการสอนคณิตศาสตรเ์ป็น 
การนำความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาการดำเนินชีวิต และศึกษาต่อ 
การมีเหตุมีผล มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ แต่จากการศึกษา 
ปัญหาของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา พบว่าคุณภาพผู้เรียนจากผลการ 
ประเมินจากการทดสอบแห่งชาติ (O-NET) อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ของประเทศ จึงจำเป็นต้องพัฒนาการ 
จัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการและการใช้ส่ือนวัตกรรมก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น  

งานจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จึงเป็นโครงการที่ส่งเสริมและ พัฒนาการเรียนรู้
ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนท้ังในการจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาสาระตามหลักสูตรและ การจัดกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมดุลด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ และ
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน โครงการนี้จึงประกอบด้วยกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
(บูรณาการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ , เอแมท, คิดเลขเร็ว ฯลฯ) กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ และการจัดซื้อ จัดทำ ซ่อมบำรุง ส่ือการจัดการเรียนรู้ 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น  
2.2 เพื่อเสริมสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
2.3 เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะทางคณิตศาสตร์และสามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 
 

3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ร้อยละของจำนวนนักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  
3.1.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์  
3.1.3 ร้อยละของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ และส่ือการจัดการเรียนรู้ ในการ
จัดการเรียนการ สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3.2 ด้านคุณภาพ 

    3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น  
  3.2.2 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
  3.2.3 นักเรียนมีทักษะทางคณิตศาสตร์ท่ีสูงขึ้น 
 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- วางแผนดำเนินการ 
- เสนอขออนุมัติงานโครงการ 

 
พฤษภาคม 2565 

 

นางผานิต  ษรเดช 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
- ดำเนินงานตามโครงการ 

1) กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

2) กิจกรรมจัดซื้อ จัดทำ ซ่อมบำรุง ส่ือ
การจัดการเรียนรู้ 

 
 

ตลอดปีการศึกษา
2565 

นางผานิต  ษรเดช 

3. ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Check) 
- สรุปและการประเมินผลงานโครงการ 

 
เมษายน 2566 

นางผานิต  ษรเดช 
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ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action) เมษายน 2566 นางผานิต  ษรเดช 
 

5. สถานที่ดำเนินงาน  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
เงินงบประมาณฯ          1,760       บาท   

- เงินอุดหนุน        1,760   บาท     

               - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   -  บาท 
เงินนอกงบประมาณฯ  -  บาท            
ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น 1,760  บาท 
 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 

 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

- - 760 760 - 760 

2. กิจกรรมจัดซื้อ จัดทำ ซ่อมบำรุง ส่ือ
การจัดการเรียนรู้ 

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

รวม - 1,760 
 

7. การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์

สูงขึ้น 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ 

รายงานผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ 

2. ครูมีส่ือ อุปกรณ์ วัสดุ ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 

บันทึกการใช้ส่ือ คณิตศาสตร์  แบบบันทึกการใช้ ส่ือ
คณิตศาสตร์ 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
8.2 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
8.3 นักเรียนมีทักษะทางคณิตศาสตร์และสามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 
 

 
   ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ  
               (นางผานิต  ษรเดช) 
 
   ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางสมร  สินทวี) 
           หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

                                                        
ลงช่ือ                    ลงช่ือ  

                  (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)                                          (นางผานิต  ษรเดช)                                
                      หัวหน้างานแผนงาน                          หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 
ความเห็นผู้บริหาร  

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ  เพราะ............................................................................................................................. 

                                            
 

                                                     ลงช่ือ          ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นางบังอร  แป้นคง) 

                                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ    งานจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนงานงบประมาณ   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  
สนองมาตรฐาน สพฐ.   ข้อท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
     ข้อท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อท่ี 2 ด้านโอกาส 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อท่ี 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน 
     ทุกคน 
     ข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษ 
     ท่ี 21  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

    ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
สังกัดกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวกมลพรรณ บุญแสวง 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม่       (✓) ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาดำเนินงาน   ปีการศึกษา  2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในปีการศึกษาที่ผ่านมาปรากฏว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นซึ่งมีผลจากปัจจัยหลาย ๆ ด้านเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งครูผู้สอน แผนการจัดการเรียนการสอน 
วัสดุอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้งใน และนอกห้องเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
หน่วยงานภายนอก ตลอดท้ังการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง มีความรู้ท่ียั่งยืน 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 ดังนั้นทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงจัดงานจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปีการศึกษา 2565 ต่อไป เพื่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีทักษะท่ีจำเป็น
สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และนโยบาย Thailand 4.0 ส่งเสริมให้นักเรียนรู ้จักใช้เหตุผล มีเจตคติที ่ด ี ต่อ
วิทยาศาสตร์ พัฒนาการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ ทักษะ 
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา การดำเนินชีวิต และศึกษาต่อ  
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามหลักสูตร 

 2.2 เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 2.3 เพื่อเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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 2.4 เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในสถานการณ์จริงและแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

  3.1.1 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาทุกคน ได้เรียนตามหลักสูตร 
3.1.2 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาทุกคน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
 3.1.3 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาทุกคน ได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
3.14 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิว ิทยาทุกคน  นำความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ใน
สถานการณ์จริงและแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 

 
3.2 ด้านคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ได้เรียนตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ ตาม
ความสามารถของแต่ละคน 
3.2.2 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์
สูงขึ้น 
3.2.3 นักเร ียนโรงเร ียนควนเกยสุทธิว ิทยา ได้ร ับการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
3.2.4 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในสถานการณ์จริง
และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 

 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- วางแผนดำเนินการ 
- เสนอขออนุมัติงานโครงการ 

พฤษภาคม 2565 
 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
- ดำเนินงานตามโครงการ 

พฤษภาคม 2565 - 
มีนาคม 2566 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Check) 
- สรุปและการประเมินผลงานโครงการ 

 
มีนาคม 2566 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action) เมษายน 2566 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
5. สถานที่ดำเนินงาน  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 เงินงบประมาณฯ  4,950  บาท   
 - เงินอุดหนุน   4,950  บาท     
 - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  บาท 
 เงินนอกงบประมาณฯ  -  บาท            
 ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น  4,950  บาท 
 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 

 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. กิจกรรมจัดซื้อหมึกพิมพ์   550 550  550 
2. กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์   550 550  550 
3. กิจกรรมแสดงนิทรรศการงานวันวิชาการ   825 825  825 
4. กิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์    1,650 1,650  1,650 
5. กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนการ

สอน 
  1,375 1,375  1,375 

รวม  4,950 
 

7. การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ได้เรียนตาม

หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ ตามความสามารถ
ของแต่ละคน 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

2. นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 

การทดสอบ แบบทดสอบ 
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ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

3. 
นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ได้รับการ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

การฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะ 

4. 
นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  นำความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในสถานการณ์จริงและแก้ปัญหา
ในชีวิตประจำวันได้ 

การสังเกต แบบสังเกต 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ได้เรียนตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ ตามความสามารถ
ของแต่ละคน 

 8.2 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
 8.3 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

8.4 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในสถานการณ์จริงและ
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 

 
   ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ  
         (นางสาวกมลพรรณ  บุญแสวง) 
 
   ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางสมร  สินทวี) 
       หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

                                                        
ลงช่ือ      ลงช่ือ  

                       (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)                                       (นางผานิต   ษรเดช)                                
                           หัวหน้างานแผนงาน                      หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
ความเห็นผู้บริหาร  

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ  เพราะ............................................................................................................................. 

                                            
 

                                                          ลงช่ือ   ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             (นางบังอร  แป้นคง) 

                                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ   งานจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
แผนงานงบประมาณ   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  
สนองมาตรฐาน สพฐ       ข้อท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อท่ี 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน 
     ทุกคน 
     ข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษ 
     ท่ี 21  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สังกัดกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ   กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวชนิดา  ยีสมัน 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม่       ( ✓) ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาดำเนินงาน   ปีการศึกษา  2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์มีต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมได้ฝึกคิดเองมีความสามัคคีทำงานเป็นกลุ่มและทำในสิ่งที่ตนถนัดทำให้นักเรียน
กระตือรือร้นที่จะทำกิจกรรมเป็นการพัฒนาการด้านการเรียนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าและจัดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นและเกิดความภาคภูมิใจในกิจกรรมหรือผลงานท่ีตนได้กระทำและประสบความสำเร็จซึ่งทำ
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงของ 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมทางด้านประเพณี วัฒนธรรม และพิธีกรรมทางศาสนา และวันสำคัญต่าง  ๆ 
เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้นอกห้องเรียนและเป็นการสืบทอดประเพณีไทยตามวันสำคัญทางศาสนา และวัน
อาเซียนเพราะปี พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน เป็นการสร้าง
สังคมภูมิภาคให้พลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน อยู่ร่วมกันฉันญาติมิตรในครอบครัวเดียวกัน โด ยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ 
และความมั่นคงทาง การเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม และ
วัฒนธรรม การกินดีอยู่ดี บนพื้นฐานของความเสมอภาค และผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกทั้ง 10 
ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อให้ให้จัดการเรียนการสอนได้ตามหลักสูตร 
2.2  เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมและวันสำคัญทางศาสนา และวันอาเซียน 
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคี ทำงานเป็นกลุ่ม  
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2.4 เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
     

3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ 

  3.1.1 มีเอกสารส่ือวัสดุ 
  3.1.2 อุปกรณ์ท่ีเพียงพอในการอำนวยความสะดวกต่อการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม   
                      ต่าง ๆ  

3.2 ด้านคุณภาพ 
    3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
  3.2.2 มีความรู้เกี่ยวกับประเพณีและวันสำคัญต่าง ๆ 
  3.2.3 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กันเป็นกลุ่ม มีความสามัคคี 
               3.2.4 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- วางแผนดำเนินการ 

พฤษภาคม 2565 
 

ครูกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
     -    เสนอขออนุมัติงานโครงการ 

พฤษภาคม  – 
มิถุนายน 2565 

ครูกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ 

- ดำเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรมท่ี1 จัดเตรียม อุปกรณ์ ส่ือ การ
เรียนการสอน 

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

ครูกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ 

3. ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Check) 
- สรุปและการประเมินผลงานโครงการ 

เมษายน 2566 
 

ครูกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action) เมษายน 2566 
 

ครูกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ 

 
5. สถานที่ดำเนินงาน  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
เงินงบประมาณฯ          2,750      บาท   

- เงินอุดหนุน        2,750   บาท     
               - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -           บาท 

เงินนอกงบประมาณฯ  -  บาท            
ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น   2,750   บาท 

 
7. การวัดและประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ -ประเมินความพึงพอใจ 

 
-แบบประเมินความพึง 
 พอใจ 

2. ผู้เรียนมีความเข้าใจและเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ
ทางศาสนา และวันอาเซียน  

-สังเกต 
-การเข้าร่วมกิจกรรม 

แบบบันทึกการสังเกต 
แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น - ทดสอบ แบบทดสอบ 

 
 
 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 

 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมท่ี1 พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา 

1. กระดาษสี คละสี   300 300  150 
2. ฟิวเจอร์บอร์ด   500 500  300 

กิจกรรมท่ี 2 วันสำคัญทางศาสนา 
1. เทียนพรรษา   1,460 1,460  800 
2. เครื่องสังฆทาน   120 120  300 

กิจกรรมวันอาเซียนศึกษา 
1 ป้ายไวนิล   600 600  600 
2 อุปกรณ์จัดนิทรรศการ   600 600  600 

รวม 2,750 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 มีสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามหลักสูตร 
8.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

          8.3 นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามัคคี 
8.4 นักเรียนเข้าใจในประเพณีไทย และวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญต่าง ๆ 

 
   ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ  
             (นางสาวชนิดา ยีสมัน) 
 
   ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางสมร สินทวี) 
           หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

                                                        
ลงช่ือ                   ลงช่ือ  

                      (นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์)                                      (นางผานิต ษรเดช)                                
                        หัวหน้างานแผนงาน                          หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 
ความเห็นผู้บริหาร  

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ  เพราะ............................................................................................................................. 

                                            
 

                                                      ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นางบังอร  แป้นคง) 

                                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ   งานจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
แผนงานงบประมาณ  แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  ข้อท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อท่ี 2 ด้านโอกาส 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ    ข้อท่ี 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากร 
    วัยเรียนทุกคน 
     ข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงใน
    ศตวรรษท่ี 21  
สังกัด งาน/กลุ่มสาระ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์ 
ลักษณะโครงการ  (   ) ใหม่      ()  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินงาน  ปีการศึกษา 2565 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. หลักการและเหตุผล 

  สุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพราะครอบคลุม
เรื่องสุขภาพที่เป็นพื้นฐานจำเป็นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ การมีสุขภาพที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคน
ปรารถนา เพราะหากมนุษย์ได้เรียนรู้วิชาการหลักการต่าง ๆ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างการให้แข็งแรงเสมอ
และปฏิบัติตาม ทำให้ดำรงสุขภาพ สร้างเสริม และพัฒนาสุขภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ยึดหลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษาและ
นันทนาการพลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคล่ือนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพทางกาย  สุข
ศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไป
กับสุขภาวะ หรือภาวะของผู้เรียนท่ีสมบูรณ์ท้ังทางกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา  นันทนาการ มุ่งเน้นพัฒนา
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้เรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยใช้กิจกรรมและใช้เวลาว่างท่ีก่อให้เกิดคุณค่าต่อตัว
ผู้เรียน  หลักการ กระบวนการ และจุดมุ่งหมายของพลศึกษาเป็นการศึกษาแขนงหนึ่ง ที ่ใช้กิจกรรมการ
เคลื่อนไหวทางกายโดยใช้กล้ามเนื้อใหญ่เป็นการสื่อกลางเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายกระบวนการพล
ศึกษา พลศึกษาเป็นกระบวนการปฏิบัติ ที ่จะต้องลงมือทำหรือปฏิบัติจนเกิดทักษะ คือ ความชำนาญ
คล่องแคล่ว หรือปฏิบัติได้อย่างอัตโนมัติ 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามหลักสูตร 

2.2 เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านพลศึกษา 
2.3 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ มีเจคติท่ีดีต่อการรักษา และปรับปรุงสุขภาพของตัวเอง  
ครอบครัว และชุมชน  
2.4 เพื่อส่งเสริมให้มีระเบียบวินัย และความกล้าแสดงออก 

 2.5 เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  3.1.1 ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ 
  3.2.2 มีวัสดุอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
  3.2.2 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มีความเข้าใจการดูแลสุขภาพ และมีเจตคติท่ีดีต่อ 

การเรียน 
  3.2.3 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มีทักษะทางด้านกีฬา 
  3.2.4 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มีระเบียบวินัย ห่างไกลยาเสพติด และกล้า 

แสดงออก 
  3.2.5 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มีอุปกรณ์การเรียนการสอน อย่างเพียงพอ 
   

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- วางแผนดำเนินการ 
- เสนอขออนุมัติงานโครงการ 

 
 

พฤษภาคม 2565 

 

นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์ 
และคณะทำงาน 

2. ขั้นดำเนินการ (D๐) 
 - ดำเนินงานตามโครงการ 

 

พฤษภาคม 2565 – 
มีนาคม 2566 

นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์ 
และคณะทำงาน 

3. ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Check) 
- สรุป และการประเมินผลงานโครงการ 

 

มีนาคม 2566 
นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์ 
และคณะทำงาน 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
- แก้ไขและปรับปรุง กระบวนการเรียน การสอน 
- เทคนิควิธีการสอนท่ีมีความหลากหลาย 

 
มีนาคม 2566 

 

นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์ 
และคณะทำงาน 
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ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

- สำรวจสภาพอุปกรณ์ในการเรียน และการสอน 
 
 

5. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

เงินงบประมาณฯ           5,500            บาท   
- เงินอุดหนุน        5,500    บาท     

               - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   -   บาท 
เงินนอกงบประมาณฯ   -            บาท            
ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น  5,500 บาท 
 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
1. ลูกวอลเลย์บอล   4,250   4,250 
2. ลูกตะกร้อ   1,250   1,250 

รวม 5,500 
 
 

7.  การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตาม

หลักสูตร 
การเข้าร่วมกิจกรรม แบบบันทึกการเข้าร่วม

กิจกรรม 
2. นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มีทักษะ

ทางด้านพลศึกษา 
การทดสอบปฏิบัติ แบบบันทึกการทดสอบ 

3. นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มีความ
เข้าใจ มีเจคติท่ีดีต่อการดูแลสุขภาพ และ
ปรับปรุงสุขภาพของตัวเอง และครอบครัว  

สังเกต แบบสังเกต 

4. นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มีระเบียบ
วินัย และกล้าแสดงออก 

สังเกต แบบบันทึกการสังเกต 
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ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
5. นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ทดสอบ แบบทดสอบ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 8.2 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มีความเข้าใจการดูแลสุขภาพ และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน 
 8.3 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มีทักษะทางด้านกีฬา 
 8.4 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มีระเบียบวินัย ห่างไกลยาเสพติด และกล้าแสดงออก 
 8.5 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มีอุปกรณ์การเรียนการสอน อย่างเพียงพอ 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                                (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
 
      ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางสมร  สินทวี) 
          หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
          ลงช่ือ                ลงช่ือ  
              (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)          (นางผานิต  ษรเดช) 
                หัวหน้างานแผนงาน               หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 
ความเห็นผู้บริหาร  
 อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ เพราะ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
      ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ       
                   (นางบังอร  แป้นคง) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ    งานจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
แผนงานงบประมาณ   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  
สนองมาตรฐาน สพฐ. ข้อท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพฐ         ข้อท่ี 2 ด้านโอกาส 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อท่ี 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน 
     ทุกคน 
     ข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษ 
     ท่ี 21  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สังกัดกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวราวิทย์  เจริญสุข 
ลักษณะโครงการ   (   ) ใหม่       () ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาดำเนินงาน   ปีการศึกษา  2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

 การขับร้องเพลงลูกทุ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ฝึกสมาธิ 
และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของคนไทยในการดำรงชีพ และส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ ในการขับร้องเพลง
ลูกทุ่ง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีพในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการขับร้องเพลงท่ีดี และมีความไพเราะ 
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้ประกอบอาชีพได้ 
 

3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ 

  3.1.1 นักเรียนควนเกยสุทธิวิทยา จำนวน 190 คน  
3.2 ด้านคุณภาพ 

    3.2.1 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยามีความช่ืนชอบในเพลงลูกทุ่ง 
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      4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- วางแผนดำเนินการ 
- เสนอขออนุมัติงานโครงการ 

พฤษภาคม 2565 
 

นายวราวิทย์ เจริญสุข 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
- ดำเนินงานตามโครงการ 

พฤษภาคม 2565 
ธันวาคม 2565 

นายวราวิทย์ เจริญสุข 

3. ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Check) 
- สรุปและการประเมินผลงานโครงการ 

มีนาคม 2566 
 

นายวราวิทย์ เจริญสุข 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action) มีนาคม 2566 นายวราวิทย์ เจริญสุข 
 

5. สถานที่ดำเนินงาน  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
เงินงบประมาณฯ  2,000  บาท   

- เงินอุดหนุน  2,000  บาท     

               - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -  บาท 
เงินนอกงบประมาณฯ  -           บาท            
ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น  2,000  บาท 
 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 

 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1.1 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ศิลปะ 
2,000   2,000  2,000 

รวม  2,000 
 

7. การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. นักเรียนท่ีเข้าแข่งขันขับร้องเพลงได้อย่างถูกต้อง สังเกต – ฟัง แบบบันทึกการให้คะแนน 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 นักเรียนมีทักษะการขับร้องเพลงท่ีดี และมีความไพเราะ 
8.2 นักเรียนสามารถใช้ประกอบอาชีพได้ 

 
           ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ  
                      (นายวราวิทย์ เจริญสุข) 
 
           ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                         (นางสมร สินทวี) 
                 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

                                                        
ลงช่ือ                  ลงช่ือ  

                       (นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์)                                    (นางผานิต ษรเดช)                                
                          หัวหน้างานแผนงาน                         หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 
ความเห็นผู้บริหาร  

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ  เพราะ............................................................................................................................. 

                                            
 

                                                               ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                 (นางบังอร  แป้นคง) 

                                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ    งานจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   
แผนงานงบประมาณ   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  
สนองมาตรฐานสพฐ. มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อท่ี 2 ด้านโอกาส 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อท่ี 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน 
     ทุกคน 
     ข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษ 
     ท่ี 21  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สังกัดกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสุทธิรา เหมทานนท์ 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม่       ( ✓ ) ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาดำเนินงาน   ปีการศึกษา  2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
         พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2545  มาตรา 6  
กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
สติปัญญา  ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพจึงจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปล่ียนไป
ของสังคมและหลักสูตร  โดยจัดกิจกรรมฝึกซ้อมทักษะวิชาชีพ  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ   เพื่อพัฒนาให้
ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถและทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ และ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ตลอดจนการเพิ่มทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้
บุคลากรท่ีความเป็นครูมืออาชีพ และมีส่ืออุปกรณ์ท่ีเพียงพอและทันสมัยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ความ
เป็นสากล ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพ จำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และจัดทำส่ือประกอบการ
เรียนการสอน  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในการทำงานมีเจตนคติที ่ดีต่องานอาชีพและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามหลักสูตร 

         2.2 เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและเต็ม 
 ศักยภาพ 
         2.3 เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1   นักเรียนและครูมีส่ือ วัสดุ-อุปกรณ์พร้อมและเพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

         3.1.2   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   
    3.2 ด้านคุณภาพ 
        3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 80 

      
4.  ข้ันตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

 
     5.  สถานที่ดำเนินงาน  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- วางแผนดำเนินการ 
- เสนอขออนุมัติงานโครงการ 

 
มีนาคม  2565 

พฤษภาคม  2565 

 
ครูกลุ่มสาระ                
การงานอาชีพ 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
- ดำเนินงานตามโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

ครูกลุ่มสาระ                
การงานอาชีพ 

3. ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Check) 
- สรุปและการประเมินผลงานโครงการ 

มีนาคม 2566 
ครูกลุ่มสาระ                
การงานอาชีพ 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
- ผลการปฏิบัติงานของผู้เรียน 

มีนาคม 2566 ครูกลุ่มสาระ  
การงานอาชีพ 
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     6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
เงินงบประมาณฯ           4,400            บาท   

- เงินอุดหนุน        4,400    บาท     
               - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   -   บาท 

เงินนอกงบประมาณฯ   -            บาท            
ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น  4,400 บาท 

 
7. การวัดและประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. มีวัสดุ – อุปกรณ์ ส่ือประกอบการเรียนการสอน

เพียงพอ 
สังเกต 

 
        แบบสังเกต 
 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทดสอบ        แบบทดสอบ 
     
 
 
 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 

 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ   
1. น้ำตาลทราย        500     500      500 
2. น้ำมันพืช   1,000 1,000  1,000 
3. ซื้อสปรุงรส   400 400  400 
4. น้ำยาล้างจาน   200 200  200 
5. กะทิ   200 200  200 
6. ถ้วยกระดาษ   100 100  100 
7. เชือก   400 400  400 
8. ปืนกาว   300 300  300 
9. สีย้อมผ้า   300 300  300 
10. ผ้า   800 800  800 
11. ริบบ้ิน   200 200  200 

รวม 4,400            
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 มีส่ือ วัสดุ-อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอนเพียงพอ 

          8.2 จำนวนนักเรียนได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 

        ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ  
                   (นางสุทธิรา เหมทานนท์) 
      
       ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นางสมร  สินทวี) 
            หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ                                                        

 
 
ลงช่ือ                   ลงช่ือ  

                 (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)                                          (นางผานิต  ษรเดช)                                
                     หัวหน้างานแผนงาน                      หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 
ความเห็นผู้บริหาร  

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ  เพราะ............................................................................................................................. 

                                            
 

                                                      ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นางบังอร  แป้นคง) 

                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ   งานจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
แผนงานงบประมาณ  แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  ข้อท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ    ข้อท่ี 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากร 
    วัยเรียนทุกคน 
      ข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงใน
    ศตวรรษท่ี 21  
สนองกลยุทธ์ ร.ร.  ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สังกัดกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง 
ลักษณะโครงการ  (    ) ใหม่      () ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินงาน  ปีการศึกษา 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 
เนื ่องจากปีการศึกษา 2564 การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ กลุ ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายด้านเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งครูผู้สอนมี
แผนการจัดการเรียนรู้ มีการสอนตามตัวชี้วัด มีวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ ในการจัดการเรียนการสอน  

การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่านและเขียน ทำให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ทั ้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของผู้เร ียน จะทำให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ดังนั้นการ
จัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนให้รู ้จักประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและของต่างประเทศ จะเป็น
การบูรณาการเรียนรู ้ ซึ ่งควรจะอนุรักษ์ ตลอดจนนักเรียนยังขาดความรู้  ความเข้าใจเกี ่ยวกับประเพณี 
วัฒนธรรม จึงต้องมีการเสริมสร้างองค์ความรู้ดังกล่าวให้แก่ผู ้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
จำเป็นท่ีจะต้องให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และแสดงออกถึงวัฒนธรรม ประเพณีดังกล่าวในการ ฝึกฝนด้านการใช้ภาษา
ท่าทาง การพูดการส่ือสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาต่างประเทศ 
 2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจถึงวัฒนธรรมของ 

ภาษานั้น ๆ  
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา ร้อยละ 100 
  3.2.2 มีวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนรู้ท่ีเพียงพอ 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  3.2.1 ระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น 
  3.2.2 นักเรียนมีศักยภาพในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (P) 
- วางแผนดำเนินการ 

 
- พฤษภาคม 2565 

 
คณะทำงาน 

2. ขั้นดำเนินการ (D) 
- เสนอขออนุมัติงานโครงการ 
- ดำเนินงานตามโครงการ 

 
- พฤษภาคม 2565 
- ตลอดปีการศึกษา 

 
คณะทำงาน 

3. ขั้นติดตาม/ประเมิน (C) 
- รายงานโครงการ 
- สรุปและประเมินผลงานโครงการ 

 
- มีนาคม 2566 
- มีนาคม 2566 

 
คณะทำงาน 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
- ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
มีนาคม 2566 

 
คณะทำงาน 

 
5. สถานที่ดำเนินงาน  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
    เงินงบประมาณ   4,400  บาท 
 - เงินอุดหนุน   4,400  บาท 
 - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -  บาท 
   เงินนอกงบประมาณ   -  บาท 
   ใช้งบประมาณในการดำเนินการโครงการทั้งสิ้น 4,400 บาท 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 

 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมวันคริสต์มาส (Christmas Day) 
1. อุปกรณ์จัดกิจกรรมวัน

คริสต์มาส 
  500   500 

2. ของรางวัลร่วมกิจกรรมวนั
คริสต์มาส 

  1,500   1,000 

รวม 1,500 
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Day 
1. ป้ายไวนิลโครงการ    700 700  700 
2. ค่าวัสดุการจัดค่ายภาษาอังกฤษ   500 500  1,000 

รวม 1,700 
กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ 
1. วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการ

แข่งขัน 
  200 200 200 200 

2. ค่าของรางวัลในการแข่งขัน
ทักษะ 

  500 500 500 500 

รวม 700 
กิจกรรมคลินิกภาษาอังกฤษ 
1. ค่าถ่ายเอกสาร      500 

รวม 500 
รวมทั้งสิ้น 4,400 
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7.  การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาต่างประเทศ

เพิ่มสูงขึ้น 
- การเข้าร่วมกิจกรรม 
 
- การทดสอบ 

- แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- แบบทดสอบ 

2. นักเรียนมีศักยภาพการใช้ภาษาต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจถึงวัฒนธรรม
ของภาษานั้น ๆ 

- การสังเกต - แบบบันทึกการสังเกต 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น 
 8.2 นักเรียนมีศักยภาพการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจถึงวัฒนธรรมของ 

ภาษานั้น ๆ 
  

       ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 
                     (นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง) 
 
        ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ
          (นางสมร  สินทวี) 
                       หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
  ลงช่ือ             ลงช่ือ  
           (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)     (นางผานิต  ษรเดช) 
    หัวหน้างานแผนงาน        หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 
ความเห็นผู้บริหาร  
 อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ เพราะ ............................................................................................................................................ 
                                                          
          ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นางบังอร  แป้นคง)                                                                                                                              
                                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ    1 คน 1 ดนตรี 1 กีฬา 1 อาชีพ   
แผนงานงบประมาณ   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  
สนองมาตรฐานสพฐ.   มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อท่ี 2 ด้านโอกาส 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อท่ี 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน 
     ทุกคน 
     ข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษ 
     ท่ี 21  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์ 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม่     (✓) ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาดำเนินงาน    ปีการศึกษา  2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นคุณภาพ เพื่อสนองนโยบายเร่งด่วนของ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 9 “การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”และ
นโยบาย สพฐ. ข้อท่ี 2 ด้านโอกาส “ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”  โรงเรียนควนเกยสุทธิวทิยา  เห็น
ความสำคัญและเพื่อสนองนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ 1ดนตรี 1กีฬา 1อาชีพ  ให้ผู้เรียนเลือกได้ตาม
ความถนัดและความสนใจ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนทุกระดับให้มีความรอบรู้ท่ีจำเป็น 
และมีสมรรถนะหลักในการดำรงชีวิต  การประกอบอาชีพ และการร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยนื  
 
2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในทักษะพื้นฐานด้านดนตรี กีฬา และอาชีพ 
    2.2 เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงตามท่ีผู้เรียนสนใจและถนัด 
    2.3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านดนตรี กีฬา และอาชีพ 
 
3.  เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
           3.1.1 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาทุกคนได้ฝึกทักษะพื้นฐานด้านดนตรี กีฬา และอาชีพ 
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     3.2 ด้านคุณภาพ 
     3.2.1 ผู้เรียนทุกระดับให้มีความรอบรู้ที่จำเป็น และมีสมรรถนะหลักในการดำรงชีวิต จากการร่วม 

กิจกรรม ด้านดนตรี  กีฬา และอาชีพ 
 
 4.ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

 
     5.  สถานที่ดำเนินงาน  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
     
     6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

เงินงบประมาณฯ           21,000  บาท   

- เงินอุดหนุน        21,000  บาท     

               - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -  บาท 
เงินนอกงบประมาณฯ  -  บาท            
ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น 21,000 บาท 
 
 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 

- วางแผนดำเนินการ 
- เสนอขออนุมัติงานโครงการ 

 
มีนาคม  2565 

พฤษภาคม  2565 

 
นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์          

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
- ดำเนินงานตามโครงการ 

 
ตลอดปีการศึกษา 2565 

นางกาญจนา ช่วยคง  
นางสมร สินทวี 
นายวราวิทย์ เจริญสุข 
นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์ 

3. ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Check) 
- สรุปและการประเมินผลงานโครงการ 

 
มีนาคม 2566 

นางกาญจนา ช่วยคง  
 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
- ผลการปฏิบัติงานของผู้เรียน 

มีนาคม 2566 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและ              
พลศึกษา 



                                                                                                                               128 

    

แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

กิจกรรมท่ี1 อาชีพต่าง ๆ ด้านอาหาร ขนม  (4,000 บาท) 
1. แป้งเค้ก   630 630  630 
2. แป้งบัวแดง   630 630  630 
3. เนย   300 300  300 
4. น้ำตาลไอซิ่ง   200 200  200 
5. นมข้นหวาน   300 300  300 
6. วุ้นผง   240 240  240 
7. ถั่ว   300 300  300 
8. แป้งข้าวเหนียว   300 300  300 
9. แป้งข้าวเจ้า   300 300  300 
10. หมูหยอง   400 400  400 
11. ลูกเกด   400 400  400 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมอาชีพงานประดิษฐ์  (2,000 บาท) 
1. เส้นสานพลาสติก   500 500  500 
2. เชือกฝ้าย   480 480  480 
3. สายยาง   200 200  200 
4. ลวด   100 100  100 
5. ปืนกาว   240 240  240 
6. กาวแท่ง   180 180  180 
7. หัวแรง   300 300  300 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรม 1 คน 1 ดนตรี  (5,000 บาท) 
1. 1 คน 1 ดนตรี   5,000 5,000  5,000 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรม 1 คน 1 กีฬา  (10,000 บาท) 
1. 1 คน 1 กีฬา     10,000 10,000  10,000 

รวม  21,000 
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7. การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ผลงาน ความรู้ความสามารถของนักเรียน จากเกณฑ์การ

ประเมินท่ีกำหนด 
       แบบประเมินผลงาน 

   
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         8.1 ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในทักษะพื้นฐานด้านดนตรี กีฬาและอาชีพ 
         8.2 ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงตามท่ีผู้เรียนสนใจและถนัด 
         8.3 ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถ ด้านดนตรี กีฬา และอาชีพ   
                                                       

                 
          ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ  
                      (นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์) 
           
          ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                      (นางสมร   สินทวี) 
                หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ                                                        

 
 
ลงช่ือ                    ลงช่ือ  

                      (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)                                     (นางผานิต  ษรเดช)                                
                        หัวหน้างานแผนงาน                           หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 
ความเห็นผู้บริหาร  

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ  เพราะ............................................................................................................................. 

                                            
 

                                                     ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                      (นางบังอร  แป้นคง) 

                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ    ต้านทุจริตศึกษา 
แผนงานงบประมาณ   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  
สนองมาตรฐาน สพฐ       ข้อท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
     ข้อท่ี 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน 
     ทุกคน 
     ข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงใน 
     ศตวรรษท่ี 21  
     ข้อท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สังกัดกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ   กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวชนิดา  ยีสมัน 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม่       ( ✓) ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาดำเนินงาน   ปีการศึกษา  2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
            การทุจริตเป็นปัญหาท่ีทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาท่ีสะท้อนวิกฤตการณ์ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรัก
ความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน   ที่ต้อง
มาอยู่ร่วมกันในห้องเรียนและในโรงเรียน นักเรียนแต่ละคนอาจมาจากสภาพครอบครัวที่ต่างกัน อาจมี
พฤติกรรมบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การขโมยของคนอื่นมาเป็นของตน การพูดจาก้าวร้าว พูดปด พูดคำ
หยาบ การเล่นกันด้วยความรุนแรง เป็นต้น  
          ปัจจุบันปัญหาคอรัปช่ันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ท่ีเกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศ
ท่ีพัฒนาแล้วหรือประเทศท่ีด้อยพัฒนา และการคอรัปช่ันได้กลายมาเป็นปัญหาท่ีมีความสำคัญท่ีสุดปัญหาหนึ่ง
ของหลายประเทศ โดยปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย  ๆ 
สำหรับประเทศไทย ปัญหาคอรัปชั่นเกิดขึ้นในสังคมไทยมาช้านานและมีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงมากขึ้น
เรื่อย ๆ ซึ่งพบปัญหาดังกล่าวเกือบทุกภาคส่วน ถึงแม้รัฐบาลมีความพยายาม ป้องกันและแก้ไขมาโดยตลอด  
แต่ดูเหมือนว่าปัญหาการคอรัปชั่นก็ไม่ได้ถูกแก้ไขเท่าใดนัก เนื่องจากการรายงานผลการจัดอันดับค่าดรรชนี
ภาพลักษณ์คอรัปช่ันของประเทศไทยในอดีตต้ังแต่ปี พ.ศ.2541จนถึงปี พ.ศ.2554 พบว่า ค่าดรรชนีภาพลักษณ์
คอรัปช่ันยังอยู่ในระดับต่ำนั่นคืออยู่ท่ีระดับ 32 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน มาโดยตลอด ซึ่งเป็นเครื่องช้ีวัด 
ท่ีสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีปัญหาคอรัปช่ันในระดับท่ีสูงและมีแนวโน้มท่ีจะสูงขึ้น ซึ่งน่าเป็น
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ห่วงอย่างยิ่งแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานในการต่อต้านการคอรัปชั่นของประเทศไทยที่ผ่านมาจนถึงปัจจบุัน
นั้น ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าท่ีควร 
          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ ได้ให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศกึษา 
“ป้องกันการทุจริต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อต้องการพัฒนาผู ้บริหารและบุคลากรในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้มีระบบวิถีพอเพียง มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบและปราศจากอบายมุขบนฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอันจะนำไปสู่
องค์กรที่ทันสมัย  โดยเน้นไปที่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต 
อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อสร้างพื้นท่ีเพื่อการเรียนรู้ “คุณลักษณะ 5 ประการ ” 
2.2 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาคุณลักษณะ 5 ประการ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
2.3 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจคุณลักษณะ 5 ประการ สู่การปฏิบัติ 
2.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามกิจกรรมโครงการหลักสูตรต้านทุจริต 
 

3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาทุกคน  เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการโรงเรียน
สุจริต 

3.2 ด้านคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามกิจกรรมโรงเรียน
สุจริต 

 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- วางแผนดำเนินการ 

 
พฤษภาคม 2565 

 
คณะทำงาน 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
-     เสนอขออนุมัติงานโครงการ 
- ดำเนินงานตามโครงการ 

กิจกรรมท่ี 1 จัดเตรียมเอกสารการสอน 

 
 
 

มิถุนายน 2565 

 
 
 

คณะทำงาน 
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ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

3. ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Check) 
- สรุปและการประเมินผลงานโครงการ 

เมษายน 2566 คณะทำงาน 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action) เมษายน 2566 คณะทำงาน 
 

5. สถานที่ดำเนินงาน  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
เงินงบประมาณฯ          800       บาท   

- เงินอุดหนุน        800  บาท     

               - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  บาท 
เงินนอกงบประมาณฯ  -           บาท            
ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น  800 บาท 
 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 

 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. กิจกรรมการเรียนหลักสูตรต้านทุจริต 
- เอกสารการสอน 

   
800 

 
800 

  
800 

รวม 800 
 

7. การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาทุกคน เข้าร่วม

กิจกรรมตามโครงการหลักสูตรต้านทุจริต 
สังเกต 
  

ตรวจดูสภาพจริงหลังจาก
การพัฒนา 

2. นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ตามหลักสูตรต้านทุจริต 

สังเกต แบบสอบถาม 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 ผู้เรียนมีความรู้เรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์  5 ประการและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้ 
8.2 ผู้เรียนนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์  5 ประการ สู่การปฏิบัติ 
8.3 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
 

 
 ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ  
          (นางสาวชนิดา ยีสมัน) 
 
   ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสมร สินทวี) 
         หัวหน้ากลุ่ม บริหารวิชาการ 

                                                        
ลงช่ือ                   ลงช่ือ  

                   (นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์)                                          (นางผานิต ษรเดช)                                
                     หัวหน้างานแผนงาน                              หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 
ความเห็นผู้บริหาร  

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ  เพราะ............................................................................................................................. 

                                            
 

                                                      ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นางบังอร  แป้นคง) 

                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ   ตามรอยพระยุคลบาท น้อมนำศาสตร์แห่งพระราชา 
แผนงานงบประมาณ  แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  ข้อท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อท่ี 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากร 
    วัยเรียนทุกคน 
    ข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงใน
    ศตวรรษท่ี 21  
    ข้อท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ ร.ร.  ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สังกัดกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง 
ลักษณะโครงการ  (     ) ใหม่      () ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินงาน  ปีการศึกษา 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานองค์
ความรู้ต่าง ๆ ผ่านศูนย์การศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส และ
พระราชดำริในโอกาสต่าง ๆ กำหนดเป็นหลักปฏิบัติ ให้กับประชาชนชาวไทยนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนิน
ชีวิต ประพฤติและปฏิบัติเพื่อสืบสานงานตามพระราชปณิธาน พัฒนาและแก้ไขปัญหา นำไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองและพลโลก
ที ่ดี จึงได้น้อมนำ “ศาสตร์แห่งพระราชา” มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้วยวิธ ีการท่ี
หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและสามารถนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อสร้างพื้นท่ีเพื่อการเรียนรู้ “ศาสตร์แห่งพระราชา” 
 2.2 เพื่อใหผู้้เรียนได้ศึกษาศาสตร์แห่งพระราชาและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 2.3 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจศาสตร์ของพระราชาและน้อมนำไปสู่การปฏิบัติ 
 2.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามกิจกรรมศาสตร์แห่งพระราชา 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการศาสตร์พระราชา 
ร้อยละ 100 

 3.2 ด้านคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามกิจกรรมศาสตร์
พระราชา 

 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (P) 
- วางแผนดำเนินการ 

 
- พฤษภาคม 2565 

 
คณะทำงาน 

2. ขั้นดำเนินการ (D) 
- เสนอขออนุมัติงานโครงการ 
- ประชาสัมพันธ์ “ศาสตร์พระราชา 23 หลักการทรง
งาน” แก่นักเรียนและครู 
- คณะทำงานวางแผนการจัดกิจกรรมตามแนวทาง
ศาสตร์พระราชา 
- กำหนดวัน เวลา สถานท่ีในการจัดกิจกรรมศาสตร์
แห่งพระราชา 
- ดำเนินกิจกรรมศาสตร์แห่งพระราชา 

 
- พฤษภาคม 2565 
- ตลอดปีการศึกษา 

 
คณะทำงาน 

3. ขั้นติดตาม/ประเมิน (C) 
- รายงานโครงการ 
- สรุปและประเมินผลงานโครงการ 

 
- มีนาคม 2566 
- มีนาคม 2566 

 
คณะทำงาน 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
- ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
- มีนาคม 2566 

 
คณะทำงาน 

 
5. สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
    เงินงบประมาณ   5,000  บาท 
 - เงินอุดหนุน   5,000  บาท 
 - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -  บาท 
   เงินนอกงบประมาณ   -  บาท 
   ใช้งบประมาณในการดำเนินการโครงการทั้งสิ้น 5,000 บาท 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 

 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมตามรอยพ่อ สานต่อทีพ่่อทำ 
1. ป้ายโครงการและป้ายนิเทศ   2,000 2,000  2,000 
กิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. เอกสารประกอบการเรียนรู้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3,000 3,000  3,000 

รวม 5,000 
 
7.  การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. สร้างพื้นท่ีเพื่อการเรียนรู้ “ศาสตร์แห่ง

พระราชา” 
- การสังเกต 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

2. ผู้เรียนได้ศึกษาศาสตร์แห่งพระราชาและ
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

การสังเกต 
 

แบบบันทึกการสังเกต 
 

3. ผู้เรียนเข้าใจศาสตร์ของพระราชาและน้อม
นำไปสู่การปฏิบัติ 

การสังเกต 
 

แบบบันทึกการสังเกต 

4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามกิจกรรม
ศาสตร์แห่งพระราชา 

- การสังเกต 
- ประเมินคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ 

- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบประเมิน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 โรงเรียนมีพืน้ท่ีเพื่อการเรียนรู้ “ศาสตร์แห่งพระราชา” 
 8.2 ผู้เรียนได้ศึกษาศาสตร์แห่งพระราชาและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 8.3 ผู้เรียนเข้าใจศาสตร์ของพระราชาและน้อมนำไปสู่การปฏิบัติ 
 8.4 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามกิจกรรมศาสตร์แห่งพระราชา 
 
 
       ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 
                     (นางสาวประภาพร วิคบำเพิง) 
 
        ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ
          (นางสมร  สินทวี) 
                       หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
  ลงช่ือ      ลงช่ือ  
           (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)     (นางผานิต  ษรเดช) 
    หัวหน้างานแผนงาน        หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 
ความเห็นผู้บริหาร  
 อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ เพราะ ............................................................................................................................................ 
                                                          
 
            ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นางบังอร  แป้นคง)                                                                                                                              
                                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
แผนงานงบประมาณ  แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  ข้อท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ  ข้อท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัย 
    ทุกรูปแบบ 
    ข้อท่ี 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากร 
    วัยเรียนทุกคน 
    ข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงใน
    ศตวรรษท่ี 21  
สนองกลยุทธ์ ร.ร.  ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สังกัดกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง 
ลักษณะโครงการ  (   ) ใหม่      () ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินงาน  ปีการศึกษา 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน มีแหล่งเรียนรู้ สื่อการสอน นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ี
ช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จะต้องมี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่หลากหลาย และมีแหล่งเรียนรู้ สื ่อประกอบการสอนทั้งสื ่อในท้องถิ่นและส่ือ
เทคโนโลยี ผู้เรียนจึงจะได้เรียนรู้และได้รับการพัฒนาด้านต่าง ๆ และช่วยให้โอกาสในการเรียนรู้ของผู้เรียนเท่า
เทียมกัน  
 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยามีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สื่อเทคโนโลยี สื่อสิ่งพิมพ์ ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งแหล่งเรียนรู้และสื่อบางชนิดมีสภาพเก่า ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นงานพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อจัดซื้อ จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสื่อ นวัตกรรม ให้
สามารถใช้งานได้และทันสมัย ให้เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน ครูและชุมชน เพื่อใช้ในการจัดการเรียน
การสอน หรือศึกษาเพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อจัดหา และพัฒนา แหล่งเรียนรู้ ส่ือ นวัตกรรมเทคโนโลยีภายในโรงเรียน  
 2.2 เพื่อให้ครูและนักเรียนใช้เทคโนโลยี อำนวยความในการจัดการเรียนการสอน 
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 2.3 เพื่อส่งเสริมให้ครู สร้างและพัฒนาส่ือ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
 2.4 เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้มีความพร้อมในการใช้งาน 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  3.1.1 แหล่งเรียนรู้ ส่ือ เทคโนโลยีในโรงเรียนได้รบัการพัฒนา ร้อยละ 80                  
  3.1.2 นักเรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้ ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ร้อยละ 100 

3.1.3 ครูทุกคนมีการใช้เทคโนโลยี ส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือทางการศึกษา และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการจัดการเรียนรู้ 

  3.1.4 ครูทุกคนจัดหา ผลิตส่ือ และใช้ส่ือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
  3.1.5 ครูทุกคนพัฒนาส่ือและใช้ส่ือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  3.2.1 แหล่งเรียนรู้ ส่ือ เทคโนโลยีในโรงเรียน พรอ้มใช้งานและมีประสิทธิภาพ 
  3.2.2 นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 

 3.2.3 ครูทุกคนใช้เทคโนโลยี ส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือทางการศึกษา และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  3.2.4 ครูทุกคนใช้ส่ือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และมี 
ประสิทธิภาพ 

 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (P) 
- วางแผนดำเนินการ 

 
- พฤษภาคม 2565 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

2. ขั้นดำเนินการ (D) 
- เสนอขออนุมัติงานโครงการ 
- ดำเนินงานตามโครงการ 

 
- พฤษภาคม 2565 
- ตลอดปีการศึกษา 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ/
ครูทุกคนในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

3. ขั้นติดตาม/ประเมิน (C) 
- รายงานโครงการ 
- สรุปและประเมินผลงานโครงการ 

 
- มีนาคม 2566 
- มีนาคม 2565 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
- ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
- มีนาคม 2566 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
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5. สถานที่ดำเนินงาน  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
    เงินงบประมาณ   17,000  บาท 
 - เงินอุดหนุน   17,000  บาท 
 - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -  บาท 
   เงินนอกงบประมาณ   -  บาท 
   ใช้งบประมาณในการดำเนินการโครงการทั้งสิ้น 17,000 บาท 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 

 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมส่งเสริมการสร้างสื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษา 
1. วัสดุ/อุปกรณ์ จัดทำและพัฒนา

ส่ือสำหรับครู 14 คน (14x500) 
  7,000 7,000  7,000 

รวม 7,000 
กิจกรรมบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์เพือ่การเรียนการสอน 
1. ชุด POWER Amp และลำโพง

ติดผนัง 8 นิ้ว 1 ชุด 
  3,000 3,000  3,000 

2. Micro:bit 3 อัน (3*600)   1,800 1,800  1,800 
3. ค่าซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์  5,200  5,200  5,200 

รวม 10,000 
รวมทั้งสิ้น 17,000 

 
7.  การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ส่ือ นวัตกรรม

เทคโนโลยีภายในโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ
และพร้อมในการใช้งาน 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึง
พอใจ 

2. ครูและนักเรียนใช้เทคโนโลยี อำนวยความใน
การจัดการเรียนการสอน 

-ตรวจสมุดบันทึกการใช้
ส่ือการสอนประจำ
ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ 

แบบบันทึกการใช้ส่ือการ
สอน 
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ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
3. ครู สร้างและพัฒนาส่ือ/นวัตกรรมในการ

จัดการเรียนการสอน 
ตรวจส่ือการสอนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

- แบบประเมินส่ือ 
- แบบบันทึกการใช้ส่ือการ
สอน 

4. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้มีความพร้อม
ในการใช้งาน 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ส่ือ นวัตกรรมเทคโนโลยีภายในโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและพร้อมในการ 

ใช้งาน 
 8.2 ครูและนักเรียนใช้เทคโนโลยี อำนวยความในการจัดการเรียนการสอน 
 8.3 ครู สร้างและพัฒนาส่ือ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
 8.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน มีความพร้อมในการใช้งาน 
 
       ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 
                     (นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง) 
 
        ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ
          (นางสมร  สินทวี) 
                       หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
  ลงช่ือ      ลงช่ือ  
           (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)     (นางผานิต  ษรเดช) 
    หัวหน้างานแผนงาน        หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 
ความเห็นผู้บริหาร  
 อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ เพราะ ............................................................................................................................................ 
                                                          
 
           ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                         (นางบังอร  แป้นคง)                                                                                                                              
                                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ    เด็กคอน รักเมืองคอน 
แผนงานงบประมาณ   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  
สนองมาตรฐาน สพฐ       ข้อท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ  
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อท่ี 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน 
     ทุกคน 
     ข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงใน 
     ศตวรรษท่ี 21  
     ข้อท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สังกัดกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ   กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวชนิดา ยีสมัน 
ลักษณะโครงการ   ( ✓) ใหม่       (    ) ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาดำเนินงาน   ปีการศึกษา  2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. หลักการและเหตุผล 

        จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาและมุ่งมั่นให้สถานศึกษาจัดการ
เรียนรู้ ให้สอดคล้องกับบริบท ความต้องการของชุมชน ความเจริญก้าวหน้าของจังหวัดและของ
ประเทศ ให้นักเรียนรักหวงแหนท้องถิ่น ซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนเองหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษาเป็น
ความพยายามของนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีถือว่าเป็นผู้ริเริ่ม
ในการจัดทำหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา ท่ีเป็นเรื่องราวการเรียนรู้ ครอบคลุม เรื่องประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ เศรษฐกิจ คมนาคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประชากรกับการเมือง
การปกครองการศึกษาศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุแหล่งท่องเท่ียว โครงการ
พระราชดำริและปัญหาของจังหวัดนครศรีธรรมราช เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการศึกษา ทุกระดับ 
ทุกสังกัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้ท้องถิ่นของตนเอง มีความ
ภาคภูมิใจ รักศรัทธา หวงแหน แหล่งศิลปวัฒนธรรมและดำเนินชีวิตตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งาม มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยเห็นความสำคัญของส่วนรวม
และร่วมกันพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช         
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2. วัตถุประสงค์ 
 หลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญา มีความสุข และมี

ศักยภาพในการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต รัก ศรัทธา และเป็นพลเมืองดีของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ดังนี ้

  2.1 มีความรู้ความเข้าใจในบริบท สภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนาของจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

  2.2 มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย 

และเห็นความสำคัญของส่วนรวม 

  2.3 มีจิตสำนึกรักถิ่นฐาน เป็นพลเมืองดีของชุมชน สังคม และประเทศชาติยึดมั่นในการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  2.4 มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่ิงแวดล้อม  

มุ่งทำประโยชน์เพื่อท้องถิ่น และอยู่ร่วมกันอย่างมคีวามสุข 

  2.5 มีจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยน้อมนำโครงการ

พระราชดำริสู่การปฏิบัติ 
 

3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ 
                3.1.1 นักเรียนทุกคนมีความเข้าใจและให้ความสำคัญต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช 
          3.1.2  นักเรียนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรนครศรีธรรมราช 
       3.1.3 นักเรียนมีความรู้ใหลักสูตรและทดสอบตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด 

3.2 ด้านคุณภาพ 
      3.2.1 นักเรียนทุกคนได้ศึกษาหลักสูตรนครศรีธรรมราชทุกคน 
      3.2.2 นักเรียนทุกคนได้ศึกษาและผ่านการทดสอบและได้เกียรติบัตร ร้อยละ 80 
 

   4.ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 
 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- วางแผนดำเนินการ 

 
พฤษภาคม 2565 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

2 ขั้นดำเนินการ (Do) 
- เสนอขออนุมัติงานโครงการ 

มิถุนายน 2565 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
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ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 - ดำเนินงานตามโครงการ 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ
โครงการ  
2. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานตาม
โครงการ 
3. นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้  
4. นิเทศจากผู้บริหารหรือผู้ได้รับ
มอบหมาย 

 
กรกฎาคม 2565- 
กุมภาพันธ์ 2566 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

3 ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Check) 
- สรุปและการประเมินผลงานโครงการ 

 
เมษายน 2566 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

4 ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action)  กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

5.สถานที่ดำเนินงาน  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

เงินงบประมาณฯ          500     บาท  

-เงินอุดหนุน          500     บาท     

                -เงินพัฒนาฯ   -     บาท 
เงินนอกงบประมาณฯ -     บาท            
ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น 500 บาท 

 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 เกียรติบัตร - - 500     500 - 500 
รวม - 500 

 
7.การวัดและประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

1 
ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้หลัดสูตร
นครศรีธรรมราชและพัฒนาการเรียนการสอน 

สังเกต 
 

แบบสังเกต 
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ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

2 
นักเรียนทุกคนเรียนรู้หลักสูตรนครศรีธรรมราชและ 
ได้เกียรติบัตร 

ทดสอบออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ 

 
   8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      8.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการศึกษาหลักสูตรและรักท้องถิ่นตนเองมากขึ้น 
      8.2 นักเรียนมีความรู้จากการศึกษาและทดสอบทางการเรียนตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด 

 
   
 ลงช่ือ                                 ผู้เสนอโครงการ  
            (นางสาวชนิดา ยีสมัน) 
 
 
   ลงช่ือ                                  ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นางสมร สินทวี) 
          หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

                                                        
 
 
ลงช่ือ                     ลงช่ือ                                       

                  (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)                                         (นางผานิต  ษรเดช)                                
                    หัวหน้างานแผนงาน                              หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 
ความเห็นผู้บริหาร  

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ  เพราะ............................................................................................................................. 

                                            
 

                                                     ลงช่ือ                              ผู้อนุมัติโครงการ 
                                          (นางบังอร  แป้นคง) 

                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ   ป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
    โคโรนา 2019 (COVID-19) 
แผนงานงบประมาณ  แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  ข้อท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อท่ี 1 ด้านความปลอดภัย 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ  ข้อท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัย 
    ทุกรูปแบบ 
    ข้อท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ ร.ร.  ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
      ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
สังกัดกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวชนิดา  ยีสมัน, นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง  
ลักษณะโครงการ  (    ) ใหม่      () ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินงาน  ปีการศึกษา 2565 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  หลักการและเหตุผล 

 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการระบาดในวงกว้าง และ
มีแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดในสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาเป็นสถานที่ซึ่งมีเด็ก ครูหรือผู้ดูแลนักเรียน 
ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ แม่ค้า และผู้ปฏิบัติงาน จำนวนมากอยู่ร่วมกัน จึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของ
เชื้อโรคได้ง่าย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้โรงเรียน
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง 
และบุคลากรทางการศึกษา จากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาจึงดำเนินการ
จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตาม
แนวทางการจัดการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ ป้องกันและลดความเส่ียงในการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เข้าสู่สถานศึกษา ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดให้มีโครงการป้องกันและลดความ
เสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในโรงเรียน โดยมีการประสานงานกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านควนเกย เทศบาลตำบลเขาชุมทอง อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน 
และหน่วยงานอื่น ๆ  
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2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
2.2 เพื่อคัดกรองครู บุคลากร นักเรียนและผู้มาติดต่อราชการและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
2.3 เพื่อจัดเตรียมอาคาร สถานท่ี ห้องเรียน ให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข 
2.4 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัย ส่ิงแวดล้อม
และสังคมแก่นักเรียน 
2.5 เพื่อจัดเตรียมอ่างล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ เจลล้างมือแอลกอฮอล์และน้ำยาเอนกประสงค์ สำหรับ
ทำความสะอาดฆ่าเช้ือโรค  

 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาทุกคนเรียนผ่านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ี
  เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
                     3.1.2 ครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา และผู้มาติดต่อราชการทุกคนได้รับ
  การคัดกรองเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสวมหน้ากากอนามัยทุกคน 
  3.1.3 สัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลตาม จุดตรวจวัดไข้ จุดรับประทานอาหาร
  กลางวัน ม้านั่ง ท่ัวบริเวณโรงเรียน 
  3.1.4 ป้ายนิเทศ ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
  ข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัย ส่ิงแวดล้อมและสังคม 
  3.1.5 อ่างล้างมือและจุดบริการล้างมือแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ  
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาเรียนผ่านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ี 
  เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ตามความสามารถของแต่ละบุคคล 
  3.2.2 ครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธวิิทยา และผู้มาติดต่อราชการ ท่ีมีอุณหภูมิ
  ร่างกายสูงกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศา ต้องได้รับการดูแลตามมาตรการการป้องกันไวรัส     
  โคโรนา 2019 (COVID-19) 
  3.2.3 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา เว้นระยะห่างทางสังคมตามมาตรการเว้น 
  ระยะห่างขององค์กรอนามัยโลก 
  3.2.4 นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัย 
  ส่ิงแวดล้อมและสังคมแก่นักเรียน 
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  3.2.5 นักเรียนล้างมือ ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ และมีสุขอนามัยท่ีดี ปลอดภัยจากเช้ือ
  ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
- วางแผนดำเนินการ 

 
พฤษภาคม 2565 

คณะทำงาน กลุ่ม
บริหารวิชาการ 

2. ขั้นดำเนินการ 
- เสนอขออนุมัติงานโครงการ 

 
พฤษภาคม 2565 

คณะทำงาน กลุ่ม
บริหารวิชาการ 

- ดำเนินงานตามโครงการ 
     กิจกรรมท่ี 1 การจัดการเรียนการสอน 

พฤษภาคม - 
มิถุนายน 2565 

 
ครูทุกคน 

     กิจกรรมท่ี 2 จัดเตรียมอาคาร สถานท่ี อ่างล้าง
มือ อุปกรณ์ล้างมือ 

มิถุนายน 2565 งานอาคาร สถานท่ี 

     กิจกรรมท่ี 3 จัดเตรียมหน้ากากอนามัย 
เครื่องวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ สบู่เหลว
สำหรับล้างมือ    

ตลอดปีการศึกษา งานอนามัย 

3. ขั้นติดตาม/ประเมิน (C) 
- รายงานโครงการ 
- สรุปและประเมินผลงานโครงการ 

 
- เมษายน 2566 
- เมษายน 2566 

 
คณะทำงาน 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
- ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
เมษายน 2565 

 
คณะทำงาน 

 
5. สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
    เงินงบประมาณ   93,020  บาท 
 - เงินอุดหนุน   -  บาท 
 - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 93,020  บาท 
   เงินนอกงบประมาณ   -  บาท 
   ใช้งบประมาณในการดำเนินการโครงการทั้งสิ้น 93,020 บาท 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมท่ี 1  การจัดการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน   31,000 21,000  31,000 
2. กระดาษ A4 30 ลัง   16,000 16,000  16,000 
3. แฟ้มห่วง 1 นิ้ว 5 โหล   4,220 4,220  4,220 
4. ไส้แฟ้ม A4 24 ชุด   1,000 1,000  1,000 
5.  ป้ายช่ือตั้งโต๊ะพลาสติกใส ขนาด 

A4 2 โหล 
  6,240 6,240  6,240 

6. ป้ายช่ือตั้งโต๊ะแผ่นใส 12 นิ้ว 2 
หน้า 1 โหล 

  1,560 1,560  1,560 

7. เครื่องเข้าเล่มสันกาว 1 เครื่อง   2,000 2,000  2,000 
8. เครื่องตัดกระดาษมือโยก A4  

1 เครื่อง 
  3,000 3,000  3,000 

กิจกรรมท่ี 2 จัดเตรียมอาคาร สถานท่ี อ่างล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ 
1. อุปกรณ์ทำความสะอาด   2,000 2,000  2,000 
2. ป้ายนิเทศ/ ป้ายไวนิล   1,000 1,000  1,000 
3. อ่างล้างมือ   2,000 2,000  2,000 
4. เตนท์ขนาด 3x3 เมตร    6,000 6,000  6,000 
กิจกรรมท่ี 3 จัดเตรียมหน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ สบู่เหลวสำหรับล้างมือ    
1. หน้ากากอนามัย   2,000 2,000  2,000 
2. เจลล้างมือแอลกอฮอล์   4,000 4,000  4,000 
3. สบู่เหลว   2,000 2,000  2,000 
4. น้ำยาทำความสะอาด

เอนกประสงค์/แอลกอฮอล์ 
  3,000 3,000  3,000 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

5. เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย   6,000 6,000  6,000 
รวม 93,020 

 
7.  การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. นักเรียนเรียนตามรูปแบบท่ีเหมาะสมกับ

บริบทของโรงเรียน ตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 

- บันทึกเวลาเรียน 
- ใบงาน 

- แบบบันทึกเวลาเรียน 
- แบบบันทึกการส่งงาน 

2. ครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิ
วิทยา และผู้มาติดต่อราชการทุกคนได้รับการ
คัดกรองเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สังเกต แบบบันทึกการสังเกต 

3. มีสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
ทุกจุดในบริเวณโรงเรียน 

สังเกต แบบบันทึกการสังเกต 

4. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อปฏิบัติ
ด้านสุขอนามัย ส่ิงแวดล้อมและสังคม 

สังเกต แบบบันทึกการสังเกต 

5. นักเรียนล้างมือตามจุดบริการอ่างล้างมือและ
จุดบริการล้างมือแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเช้ือไวรัส 

สังเกต แบบบันทึกการสังเกต 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนเรียนตามรูปแบบท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

8.2 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย ได้รับการตรวจคัดกรองเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อ
เฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
8.3 นักเรียนมีความตระหนักและมีความพร้อมในการป้องกันการแพรร่ะบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
8.4 นักเรียนปฏิบัติตนตามแนวทางการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

      
       ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 
                          (นางสาวชนิดา  ยีสมัน) 
 
       ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 
                     (นางสาวประภาพร วิคบำเพิง) 
 
        ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ
          (นางสมร  สินทวี) 
                       หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
  ลงช่ือ      ลงช่ือ  
           (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)     (นางผานิต  ษรเดช) 
    หัวหน้างานแผนงาน        หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 
ความเห็นผู้บริหาร  
 อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ เพราะ ............................................................................................................................................ 
                                                          
 
            ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นางบังอร  แป้นคง)                                                                                                                              
                                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ         กิจกรรมลกูเสือ-เนตรนารี  
แผนงานงบประมาณ  แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  
สนองมาตรฐาน สพฐ.  ข้อท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  ข้อท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ข้อท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อท่ี 2 ด้านโอกาส 
    ข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ       ข้อท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัย 
    ทุกรูปแบบ 
    ข้อท่ี 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากร 
    วัยเรียนทุกคน 
    ข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงใน 
    ศตวรรษท่ี 21  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สังกัดกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวประภาพร วิคบำเพิง 
ลักษณะโครงการ           (     ) ใหม่      (✓) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ       ปีการศึกษา 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุ่มพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งส่งเสริม สร้างลักษณะนิสัยที่ดี  
ฝึกความมีระเบียบวินัย ปลูกฝังความรับผิดชอบ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สร้างความรัก ความสามัคคีภายในกลุ่ม        
เป็นกิจกรรมท่ีพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ เพื่อเป็นพลเมืองดีของชาติ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้และบำเพ็ญประโยชน์
เพื่อส่วนรวม  อันจะนำไปสู่สังคมคุณภาพต่อไปในอนาคต   โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาจึงจัดโครงการค่าย
ลูกเสือ เนตรนารี เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี ได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้
เพิ่มเติมเพื่อในไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมและใช้ชีวิตร่วมกัน 
 2.2 เพื่อทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี 
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3.  เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 
   3.1.1 ลูกเสือ - เนตรนารี ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
   3.2.1 ลูกเสือ- เนตรนารีได้มีกิจกรรมตามกระบวนการและผ่านการทดสอบในรายวิชาพิเศษ
และได้ประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
 
4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

 
5. สถานที่  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 เงินงบประมาณฯ          22,440       บาท   
 - เงินอุดหนุน        -  บาท     
          - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 22,440  บาท 
เงินนอกงบประมาณฯ   -           บาท            
ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น  22,440 บาท 
 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 

- วางแผนดำเนินการ 
- เสนอขออนุมัติงานโครงการ 

พฤษภาคม 2565  
คณะทำงาน 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
- ดำเนินงานตามโครงการ 

พฤศจิกายน 2565 -
กุมภาพันธ์ 2566 

คณะทำงาน 
 

3. ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Check) 
- สรุปและการประเมินผลงานโครงการ 

 
กุมภาพันธ์ 2566 

คณะทำงาน 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
- รายงานผลการจัดทำโครงการ 
- นำข้อมูลปัญหาท่ีพบจากการประเมิน
มาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูล
ย้อนกลับในการดำเนินกิจกรรมในปีต่อไป 

มีนาคม 2566 คณะทำงาน 
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ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 

 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ค่าอุปกรณ์ในพิธีฝึกอบรม    15,440 15,440  15,440 
2. ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000   6,000  6,000 
3. ค่าป้ายกิจกรรม   1,000 1,000  1,000 
     22,440  22,440 

รวม  22,440 
7.  การวัดและประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. ลูกเสือ-เนตรนารีได้รับประสบการณ์ใน
การใช้ชีวิตขณะอยู่ค่ายพักแรม 

ประเมินความพึงพอใจ แบบสอบถาม 

2. ลูกเสือ-เนตรนารีได้รับทดสอบวิชาพิเศษ ประเมินกิจกรรม แบบบันทึกกิจกรรม 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนมีประสบการณ์ในการอยู่ร่วมและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น 
 8.2 นักเรียนมีทักได้รับการทดสอบวิชาพิเศษ 
 
 
         ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ  
                       (นางสาวประภาพร วิคบำเพิง) 
 
         ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                        (นางสมร  สินทวี) 
                     หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
                                                        
ลงช่ือ                 ลงช่ือ  
                  (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)                        (นางผานิต  ษรเดช)                                
                     หัวหน้างานแผนงาน                       หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 
ความเห็นผู้บริหาร  
  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ  เพราะ............................................................................................................................. 
                                          

 
                                                      ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 

                                        (นางบังอร  แป้นคง) 
                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ   ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมชุมนุม 
แผนงานงบประมาณ  แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  ข้อท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อท่ี 4 ด้านคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ  ข้อท่ี 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากร 
    วัยเรียนทุกคน 
    ข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงใน
    ศตวรรษท่ี 21  
สนองกลยุทธ์ ร.ร.  ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สังกัดกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง 
ลักษณะโครงการ  (   ) ใหม่      () ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินงาน  ปีการศึกษา 2565 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  หลักการและเหตุผล 

 กิจกรรมชุมนุมเป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู ้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ  มุ่งเน้น
เพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม การเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมท่ี
เหมาะสมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขกับกิจกรรมท่ีเลือกด้วยตนเองตามความถนัด และความสนใจอย่างแท้จริง 
การพัฒนาท่ีสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ท้ังร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 
และสังคม โดยอาจจัดเป็นแนวทางหนึ่งที ่จะสนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ปลูกฝังและสร้าง
จิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรและนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนตรงตามความถนัดและความสนใจ 
 2.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมตามความถนัด 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและความ
  สนใจ ร้อยละ 100 
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  3.1.2 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ผ่านกิจกรรมชุมนุม ร้อยละ 100 
 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนมีศักยภาพองค์รวมของมนุษย์ ครบทุกด้าน 
 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (P) 
- วางแผนดำเนินการ 

 
- พฤษภาคม 2565 

 
คณะทำงาน 

2. ขั้นดำเนินการ (D) 
- เสนอขออนุมัติงานโครงการ 
- ดำเนินงานตามโครงการ 

 
- พฤษภาคม 2565 
- ตลอดปีการศึกษา 

 
คณะทำงาน 

3. ขั้นติดตาม/ประเมิน (C) 
- รายงานโครงการ 
- สรุปและประเมินผลงานโครงการ 

 
- มีนาคม 2566 
- มีนาคม 2566 

 
คณะทำงาน 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
- ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
- มีนาคม 2566 

 
คณะทำงาน 

 
5. สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
    เงินงบประมาณ   28,000  บาท 
 - เงินอุดหนุน   -  บาท 
 - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 28,000  บาท 
   เงินนอกงบประมาณ   -  บาท 
   ใช้งบประมาณในการดำเนินการโครงการทั้งสิ้น 28,000 บาท 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 

 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมชุมนุม 
1. ชุมนุมรักการอ่าน   1,100 1,100  1,100 
2. ชุมนุมจิตอาสา    1,000 1,000  1,000 
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ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 

 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

3. ชุมนุมวิทยาศาสตร์   4,500 4,500  4,500 
4. ชุมนุม Crossword Game   4,000 4,000  4,000 
5. ชุมนุมจับจีบผ้า   4,000 4,000  4,000 
6. ชุมนุม A-Math   4,500 4,500  4,500 
7. ชุมนุมอาเซียน   4,500 4,500  2,500 
8. ชุมนุมกีฬา   2,400 2,400  2,400 

รวม 28,000 
 
7.  การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. มกีิจกรรมชุมนุมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือก

เข้าร่วมตรงตามความถนัดและความสนใจ 
ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึง

พอใจ 
2. ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมตามความถนัด - ประเมินความพึงพอใจ 

- ประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู ้

- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
- แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู ้
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 มีกิจกรรมชุมนุมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเข้าร่วมตรงตามความถนัดและความสนใจ 
 8.2 ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมตามความถนัด 
 
 
       ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 
                     (นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง) 
 
        ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ
                   (นางสมร  สินทวี) 
                      หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
  ลงช่ือ     ลงช่ือ  
           (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)     (นางผานิต  ษรเดช) 
    หัวหน้างานแผนงาน        หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 
ความเห็นผู้บริหาร  
 อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ เพราะ ............................................................................................................................................ 
                                                          
 
            ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นางบังอร  แป้นคง)                                                                                                                              
                                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ    นักศึกษาวิชาทหาร 
แผนงานงบประมาณ   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  
สนองมาตรฐาน สพฐ.   ข้อท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพฐ.   ข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
     ข้อท่ี 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน 
     ทุกคน 
     ข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงใน 
     ศตวรรษท่ี 21  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สังกัดกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ   กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์ 
ลักษณะโครงการ   (  ) ใหม่      () ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาดำเนินงาน   ปีการศึกษา  2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนส่งเสริมร่วมสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
วินัยในตัวเอง เป็นประชาธิปไตย รักสถาบัน รับผิดชอบต่อสังคม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ และอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความสุข  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงได้จัดทำโครงการนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อพัฒนาและเสริมสรา้ง
วินัยให้นักเรียนด้านกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร   เพื ่อวางแผนในการดำเนินการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน  ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตลอดจนส่งผลให้ผู้เรยีน
ได้รับประโยชน์สูงสุด  เป็นผู้ท่ีมีทักษะท้ังด้านการคิด และการทำงานสามารถศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพตาม
ความถนัดได้ 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารมีประสบการณ์ในวิชาทหาร 
 2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารมีระเบียบวินัย ฝึกการเป็นผู้นำ และผู้ตาม 
 2.3 ส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารรู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือและรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักศึกษาวิชาทหาร ร้อยละ 90 ได้ปฏิบัติหน้าท่ีบำเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน 
  และประเทศชาติ 
  3.1.2 นักศึกษาวิชาทหาร ร้อยละ 90 ผ่านเกณฑ์การประเมินวิชาทหาร 
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3.2 ด้านคุณภาพ 
  3.2.1 นักศึกษาวิชาทหารมีระเบียบวินัยเป็นผู้นำ รู้หน้าท่ี มีความรับผิดชอบมีความรัก  
  ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  3.2.2 นักศึกษาวิชาทหารผ่านเกณฑ์การประเมินวิชาทหาร 

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
      - วางแผนดำเนินการ 
      - เสนอขออนุมัติงานโครงการ 

 
พฤษภาคม 2565 

 

 
นายวิชัยรัตน์ ทอง
ทิพย์ 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
      - ดำเนินงานตามโครงการ 
      กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ 
1.1 สำรวจวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม  
1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
1.3 ฝึกซ้อม และรายงานผลการดำเนินงาน  

 
 
 

พฤษภาคม  - 
กรกฎาคม 2565 

 

 
 
 
นายวิชัยรัตน์ ทอง
ทิพย์ 

      กิจกรรมท่ี 2 การฝึกภาคสนาม  
2.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  
2.2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน  
2.3 ดำเนินงานตามท่ีวางแผนไว้  
2.4 รายงานผลการดำเนินงาน 

 
 

กรกฎาคม 2565  - 
เมษายน 2566 

 

 
 
นายวิชัยรัตน์ ทอง
ทิพย์  

       กิจกรรมท่ี 3 การอบรม ประชุม และสัมนา  
3.1 เข้าร่วมประชุม อบรม และสัมนา  
3.2 รายงานผลการดำเนินงาน 

 
กรกฎาคม 2565  - 

เมษายน 2566 

 
นายวิชัยรัตน์ ทอง
ทิพย์  

       กิจกรรมท่ี 4 เครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชา
ทหาร  
4.1 จัดซื้อเครื่องแบบผู้กำกับ  

 
กรกฎาคม 2565  - 

เมษายน 2566 

 
นายวิชัยรัตน์ ทอง
ทิพย์  

3. ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Check) 
      - สรุปและการประเมินผลงานโครงการ 

 

เมษายน 2566 
นายวิชัยรัตน์ ทอง
ทิพย์  

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
      - 

 
 

นายวิชัยรัตน์ ทอง
ทิพย์  
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5. สถานที่ดำเนินงานการ  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
  เงินงบประมาณฯ          4,500  บาท   

  - เงินอุดหนุน        -   บาท     

            - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  4,500  บาท 
 เงินนอกงบประมาณฯ   -   บาท       
 งบกลาง     -  บาท 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น 4,500 บาท 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 

 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

กิจกรรมท่ี 1 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
1. สำรวจวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม  - - - - - - 
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ - - 500 500 - 500 
3. ฝึกซ้อม และรายงานผลการ

ดำเนินงาน 
- - - - - - 

กิจกรรมท่ี 2 การฝึกภาคสนาม 
1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  - - - - - - 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน - - - - - - 
3. ดำเนินงานตามท่ีวางแผนไว้ - 1,500 - 1,500 - 1,500 
4. รายงานผลการดำเนินงาน - - - - - - 
กิจกรรมท่ี 3 การอบรม ประชุม และสัมนา 
1. เข้าร่วมประชุม อบรม และสัมนา  - 1,000 - 1,000 - 1,000 
2. รายงานผลการดำเนินงาน - - - - - - 
กิจกรรมท่ี 4 จัดซื้อเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร 
1. จัดซื้อเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร - - 1,500 1,500 - 1,500 

รวม 4,500 
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7. การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาทุก

คนมีประสบการณ์ในวิชาทหาร 
การสังเกต 
แบบทดสอบ 

แบบบันทึกการสังเกต 
ผลการทดสอบ 

2. นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาทุก
คน มีระเบียบวินัย มีภาวะการเป็นผู้นำ และผู้
ตามท่ีดี 

การสังเกต แบบบันทึกการสังเกต 

3. นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาทุก
คน รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ บำเพ็ญประโยชน์
ช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคม 

การสังเกต แบบบันทึกการสังเกต 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มีประสบการณ์ในวิชาทหาร 
 8.2 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มีระเบียบวินัย มีภาวะการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดี 
 8.3 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ บำเพ็ญประโยชน์
 ช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 
         ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ  
                         (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
 
 
        ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                        (นางสมร  สินทวี) 
                  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
ลงช่ือ                     ลงช่ือ   
                  ( นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์ )                                          ( นางผานิต  ษรเดช)                                
                     หัวหน้างานแผนงาน                             หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 
 
ความเห็นผู้บริหาร  
  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ  เพราะ............................................................................................................................. 
 
 

                                                      ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นางบังอร  แป้นคง) 

                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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งานโครงการกลุ่มบริหาร 
งบประมาณและงานบุคคล 
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โครงการ    บริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงานงบประมาณ   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  
สนองมาตรฐาน สพฐ. ข้อท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อท่ี 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน 
     ทุกคน 
     ข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงใน 
     ศตวรรษท่ี 21  
     ข้อท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
สังกัดกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ   กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางผานิต  ษรเดช 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม่       () ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาดำเนินงาน   ปีการศึกษา  2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสำคัญในการบริหาร

และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึก
ในการทำงานและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกท้ัง
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหา
เรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานานจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว 
ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการท่ีจะทำให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ใน
ที่สุดนั้น ต้องนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง  ภาคราชการ ภาค
ธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสำนึกของคน
ไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปล่ียนแปลงค่านิยมไปในทิศทางท่ีไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริต  คอร์
รัปชัน ท้ังนี้กลไกการนำหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและ
การตรวจสอบได้ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
วางกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ
ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครอง
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ของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิ
บาล ซ ึ ่ งประกอบด้วยหลักน ิต ิธรรม (Rule of Law) หล ักค ุณธรรม ( Integrity) หล ักความโปร ่งใส 
(Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) และหลักความคุ้มค่า (Value 
for money) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนำองค์ประกอบหลักของ
ธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานหรือ
องค์กรใด ๆ จะต้องคำนึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดำเนินงานที่หน่วยงานองค์กร
สามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีได้ต่อไป 

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา จึงจัดทำโครงการบริหาร
งบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรม และจริยธรรม  
 2.2 เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 2.3 เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้ 
 2.4 เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆไปประยุกต์ใช้ใน
การทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ 

  3.1.1 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน จำนวน 17 คน 
3.2 ด้านคุณภาพ 

3.2.1 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรม จริยธรรม เข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- วางแผนดำเนินการ 
- เสนอขออนุมัติงานโครงการ 

 
พฤษภาคม 2564 

 

นางผานิต  ษรเดช 
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ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
- ดำเนินงานตามโครงการ 

1) ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อจัดหาวิทยากร 

2) จัดทำกำหนดการและหัวข้อการอบรม 
3) ทำกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 

 
 

ตลอดปีการศึกษา
2565 

นางผานิต  ษรเดช 

3. ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Check) 
- สรุปและการประเมินผลงานโครงการ 

 
เมษายน 2566 

นางผานิต  ษรเดช 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
-  

 
 

นางผานิต  ษรเดช 

 
5. สถานที่ดำเนินงาน  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

เงินงบประมาณฯ          2,000       บาท   

- เงินอุดหนุน        2,000   บาท     

               - เงินกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  -  บาท 
เงินนอกงบประมาณฯ  -           บาท       
ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น 2,000  บาท 
 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 

 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ 
- อาหารว่างและเครื่องด่ืม 
- ค่าวิทยากร 
- ค่าเอกสาร 

 
- 

1,000 
- 

 
500 

- 
- 

 
- 
- 
- 

 
500 

1,000 
500 

 
- 
- 
- 

 
500 

1,000 
500 

รวม - 2,000 
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7. การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ผู ้บริหาร คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน มี

ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
จริยธรรม เข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

- การสอบถาม แบบสอบถาม 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
จริยธรรม เข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 
 

    ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ  
                 (นางผานิต  ษรเดช) 
 
    ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นางผานิต  ษรเดช) 
          หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 

                                                        
ลงช่ือ                    ลงช่ือ  

                  (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)                                          (นางผานิต  ษรเดช)                                
                     หัวหน้างานแผนงาน                            หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 
ความเห็นผู้บริหาร  
  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ  เพราะ............................................................................................................................. 
 
 

                                                      ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นางบังอร  แป้นคง) 

                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ    พัฒนาแผนงาน และแผนปฏบิัติการประจำปี 
แผนงานงบประมาณ   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  
สนองมาตรฐาน สพฐ. ข้อท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อท่ี 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน 
     ทุกคน 
     ข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงใน 
     ศตวรรษท่ี 21  
     ข้อท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สังกัดกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ   กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์ 
ลักษณะโครงการ   (   ) ใหม่     () ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาดำเนินงาน   ปีการศึกษา  2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทของการ บริหาร

จัดการการศึกษาแห่งชาติ กำหนดให้มีการกระจายอำนาจ ในการบริหารจัดการลงสู่สถานศึกษาได้จัดการ
บริหารงานบุคคล งบประมาณ วิชาการ กิจการนักเรียน และงานบริหารงานท่ัวไป ท้ังนี้ เพื่อให้สถานศึกษาได้
จัดการบริหารและจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ และสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มี
คุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ตาม มาตรฐานสากล การดำเนินการดังกล่าว จะสำเร็จลุล่วงต้องมีการวาง
แผนการดำเนินงาน ท่ีมีระบบ การติดตาม และ ประเมินผลท่ีชัดเจน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ 2564 ซึ่งจะส่งผลให้สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน และบุคคลท่ัวไป ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนควน
เกยสุทธิวิทยาได้มองเห็นความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการบริหารและการจัดการของงานแผนงานขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการของงานแผนงานให้เป็นระบบ  
2.2 เพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานท่ีชัดเจนเป็นระบบ  
2.3 เพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีระบบการติดตามและประเมินผลท่ีชัดเจนและ   
ตรวจสอบได้ 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

  3.1.1 งานแผนงานของโรงเรียน ดำเนินการอย่างมีระบบ คิดเป็นร้อยละ ๙๐  
3.1.2 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตามมาตรฐาน นโยบาย และกลยุทธ์ ครบทุก
รายการคิดเป็นร้อยละ 90  
3.1.3 โรงเรียนมีการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี คิดเป็น       
ร้อยละ 90 

3.2 ด้านคุณภาพ 
  3.2.1 งานแผนงานของโรงเรียนดำเนินการอย่างมรีะบบ และมีประสิทธิภาพ  

3.2.2 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปี ตามมาตรฐาน นโยบาย และกลยุทธ์ ตรงตามท่ี
กำหนด  
3.2.3 โรงเรียนมีการสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ท่ีมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
      - วางแผนดำเนินการ 
      - เสนอขออนุมัติงานโครงการ 

 
พฤษภาคม 2565 

 

 
นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์ 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
      - ดำเนินงานตามโครงการ 
      กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาการบริหารและ การ
จัดการของงานแผนงาน  
1.1 สำรวจวัสดุอุปกรณ์งานแผนงาน  
1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
1.3 รายงานผลการดำเนินงาน  

 
 
 

พฤษภาคม  - 
มิถุนายน 2565 

 

 
 
 
นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์ 
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ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

      กิจกรรมท่ี 2 การจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 2565 และสรุปผลการดำเนินงาน 
2.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  
2.2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน  
2.3 ดำเนินงานตามท่ีวางแผนไว้  
2.4 จัดทำรายงานสรุปผล  
2.5 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565  
2.6 รายงานผลการดำเนินงาน 

 
 

พฤษภาคม 2565  - 
เมษายน 2566 

 

 
 
นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์ และ
คณะทำงานกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

3. ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Check) 
      - สรุปและการประเมินผลงานโครงการ 

 

เมษายน 2566 
นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์  

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action)  นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์  
 

5. สถานที่ดำเนินงานการ  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
เงินงบประมาณฯ          3,000  บาท   

-เงินอุดหนุน        3,000   บาท     
               -เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  บาท 

เงินนอกงบประมาณฯ  -  บาท       
งบกลาง    -  บาท 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น 3,000 บาท 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 

 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาการบริหารและ การจัดการของงานแผนงาน  
1. สำรวจวัสดุอุปกรณ์งานแผนงาน        
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์   500 500  500 
3. รายงานผลการดำเนินงาน       
กิจกรรมท่ี 2 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 และสรุปผลการดำเนินงาน 
1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน        
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ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 

 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน       
3. ดำเนินงานตามท่ีวางแผนไว้       
4. จัดทำรายงานสรุปผล       
5. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565    2,000 2,000  2,000 
6. รายงานผลการดำเนินงาน   500 500  500 

รวม 3,000 
 

7. การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา พัฒนาการบริหารและ

การจัดการของงานแผนงานอย่างเป็นระบบ  
การสังเกต แบบบันทึกการสังเกต 

2. โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มีแผนปฏิบัติการ
ประจำปี และปฏิทินปฏิบัติงานท่ีชัดเจนเป็นระบบ  

การสังเกต แบบบันทึกการสังเกต 

3. โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มีระบบการติดตาม 
และประเมินผลท่ีชัดเจน และตรวจสอบได้ 

การสอบถาม 
การสังเกต 

แบบสอบถาม 
แบบบันทึกการสังเกต 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 โรงเรียนพฒันาการบริหารและการจัดการของงานแผนงานให้เป็นระบบ  
8.2 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานท่ีชัดเจนเป็นระบบ  
8.3 โรงเรียนมีระบบการติดตาม และประเมินผลท่ีชัดเจน และตรวจสอบได้ 
 

  
   ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ  
           (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
 
   ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางผานิต  ษรเดช) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 

 
ลงช่ือ                    ลงช่ือ  

                  (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)                                          (นางผานิต  ษรเดช)                                
                     หัวหน้างานแผนงาน                             หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 
ความเห็นผู้บริหาร  

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ  เพราะ............................................................................................................................. 

 
 

                                                      ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นางบังอร  แป้นคง) 

                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ  บริหารงานพัสดุและครุภัณฑ์ 
แผนงานงบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
สนองมาตรฐาน สพฐ. ข้อท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อท่ี 4 ด้านประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ ข้อท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม  
สังกัด งาน/กลุ่มสาระ กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์ 
ลักษณะโครงการ (     ) ใหม่      (  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ในการดำเนินงานของโรงเรียน  การบริหารงานพัสดุ และครุภัณฑ์ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากเพื่อ
ให้บริการแก่ฝ่ายงานต่าง ๆ ทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน เป็นผลดีแก่ทางราชการโดยรวม 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อติดตาม กำกับการใช้งานพัสดุของกลุ่มสาระฯ/ฝ่าย 
  2.2 เพื่อพัฒนางานบริหารงานพัสดุและครุภัณฑ์ของโรงเรียน 
  
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  วัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการบริหารงานพัสดุ 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  มีวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการบริหารงานพัสดุอย่างพอเพียง 
 
4.  ข้ันตอนการดำเนินการ (PDCA) 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- วางแผนดำเนินการ 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 

มีนาคม 2564 คณะทำงาน 

2. ขั้นดำเนินการ(Do) ปีการศึกษา 2565 คณะทำงาน 
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ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

- ดำเนินงานตามโครงการ 
3. ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Check) 

- สรุปและประเมินผลงานโครงการ 
มีนาคม 2566 คณะทำงาน 

4 ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action) มีนาคม 2566 คณะทำงาน 
 
5.  สถานที่ดำเนินการ    โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ    

เงินงบประมาณฯ          2,500  บาท   
-เงินอุดหนุน        2,500   บาท     

               -เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  บาท 
เงินนอกงบประมาณฯ  -  บาท       
งบกลาง    -  บาท 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น 2,500 บาท 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ   2,500  2,500  2,500 
                                                        รวม 2,500 

 
7.  การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. มีวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการบริหารงานพัสดุ ประเมินจากการใช้งาน สังเกตจากการใช้งาน 
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นและเพียงพอเพื่อใช้ในการบริหารงานพัสดุ 
 

       
         ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 
              (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
 
        ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                       (นางผานิต  ษรเดช) 

 
ลงช่ือ                       ลงช่ือ                             
       (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)                                 (นางผานิต  ษรเดช) 
                 หัวหน้างานแผนงาน                           หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 
ความเห็นผู้บริหาร  
 อนุมัติ   
 ไม่อนุมัติ  เพราะ............................................................................................................................................ 
 
 
              ลงช่ือ       ผู้อนุมัติโครงการ 
                        (นางบังอร  แป้นคง) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ  ซ่อมแซม พัสดุและครุภัณฑ์ 
แผนงานงบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
สนองมาตรฐาน สพฐ. ข้อท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อท่ี 4 ด้านประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ ข้อท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม  
สังกัด งาน/กลุ่มสาระ กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์ 
ลักษณะโครงการ (     ) ใหม่      (  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ในการใช้อุปกรณ์วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ในโรงเรียน  ไม่ว่าจะเป็นส่ือในการเรียนการสอนหรือเครื่องมือ 
เครื่องใช้ในสำนักงาน และด้านอาคารสถานที่เมื่อใช้ไปนาน ๆ เกิดการชำรุดเสียหาย  จึงต้องมีการซ่อมแซม
ปรับปรุง  ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  จึงจำเป็นต้องจัดงบประมาณเพื่อไว้ซ่อมแซม  ปรับปรุงพัสดุดังกล่าว
ซึ่งในปีการศึกษาท่ีผ่านมา งานบริหารพัสดุ ได้ซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีเสียหาย ให้กลับมาใช้ได้ดี ใช้งานได้ดี
ดังเดิม ซึ่งไม่เสียงบประมาณมาก ในจัดซื้อพัสดุใหม่ 
 ดังนั้น โรงเรียนได้จึงได้จัดทำโครงการบริหารงานพัสดุและครุภัณฑ์ขึ้นต่อเนื่อง  ทำให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เป็นผลดีแก่ทางราชการโดยรวม 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อติดตาม กำกับการใช้งานพัสดุของกลุ่มสาระฯ/ฝ่าย 
 2.2 เพื่อให้พัสดุทุกรายการ สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3 เพื่อให้อาคารสถานท่ีได้รับการปรับปรุงดูแลอย่างต่อเนื่อง อยู่ในสภาพท่ีดีเหมาะแก่การปฏิบัติงาน 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  พัสดุทุกรายการท่ีชำรุดมีการดูแลรักษา   ซ่อมปรับปรุงให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดีทุกรายการ 

อาคารและสถานท่ีมีความสวยงาม  และเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลา 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  กลุ่มสาระฯ/ฝ่าย มีพัสดุท่ีพร้อมจะใช้งานได้ดีทุกรายการ 
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4.  ข้ันตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (P) 
วางแผนดำเนินการ 

มีนาคม 2565 คณะทำงาน 

2. ขั้นดำเนินการ(D) 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 
- ดำเนินงานตามโครงการ 

ปีการศึกษา 2565 คณะทำงาน 

3. ขั้นติดตาม/ประเมินผล 
สรุปและประเมินผลงานโครงการ 

มีนาคม 2566 คณะทำงาน 

4. - ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
- นำปัญหาท่ีเจอ มาปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

มีนาคม 2566 คณะทำงาน 

 
5.  สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 43,830 บาท 
 เงินงบประมาณ    - บาท 
   - เงินอุดหนุน   1,760 บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   - บาท 
 งบกลาง     40,000 บาท 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น  41,760 บาท 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. ซ่อมพัสดุ ครุภัณฑ์หรือทดแทน 
(กรณีจำเป็น) 

 41,760  41,760  41,760 

                                                        รวม 41,760 
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7.  การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. 
 

พัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีเสียหายได้รับการซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดีทุกรายการ 

ประเมินจากการใช้งาน 
 

สังเกตจากการใช้งาน 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 พัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีเสียหายได้รับการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดีทุกรายการ 
   

           
     ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 
                (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
 
        ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     (นางผานิต  ษรเดช) 

 
 ลงช่ือ                      ลงช่ือ                             
        (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)                                 (นางผานิต  ษรเดช) 
                     หัวหน้างานแผนงาน                    หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 
ความเห็นผู้บริหาร  
 อนุมัติ   
 ไม่อนุมัติ  เพราะ............................................................................................................................................ 
 
 
              ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                           (นางบังอร  แป้นคง) 

           ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ   งานเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 
แผนงานงบประมาณ   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อท่ี 3  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อท่ี  2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
สังกัดกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ   กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวชนิดา  ยีสมัน 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม่       (  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินงาน   ปีการศึกษา  2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. หลักการและเหตุผล 
 งานสาธารณูปโภคเป็นปัจจัยพื้นฐานในการให้บริการแก่บุคลากรของโรงเรียน แต่ค่าสาธารณูปโภค 
ท่ีทางโรงเรียนได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณ ท้ังค่ากระแสไฟฟ้า  ค่าน้ำประปา ค่าไปรษณีย์ยากร            ค่า
โทรศัพท์ไม่เพียงพอต่อปริมาณการใช้ในปัจจุบัน จึงทำให้มีปัญหาการค้างชำระค่ากระแสไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่า
น้ำประปาจึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายส่วนที่เกินจากเงินงบประมาณที่ทาง โรงเรียนได้รับ
จัดสรรนำมาเบิกจ่ายสาธารณูปโภคด้วยเงินนอกงบประมาณของโรงเรียน     
        

5. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อให้บริการแก่บุคลากรได้รับความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
2.2  เพื่อพัฒนาการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 

6. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ 

      3.1.1 มีงบประมาณเพียงพอในการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียนร้อยละ 100  
3.2 ด้านคุณภาพ 

3.2.1 โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรได้ตลอดเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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7.  ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- วางแผนดำเนินการ 
- เสนอขออนุมัติงานโครงการ 

มีนาคม  2565 
    มีนาคม 2565 

นางสุทธิรา เหมทานนท์ 
และคณะ 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
- ดำเนินงานตามโครงการ 

 
มีนาคม 2565 

 
คณะทำงาน 

3. ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Check) 
- สรุปและการประเมินผลงานโครงการ 

 
ปีการศึกษา 2565 

 
คณะทำงาน 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action)   
 

8. สถานที่ดำเนินงาน  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
 

9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
เงินงบประมาณฯ  156,000 บาท   

-  เงินอุดหนุน  -  บาท 
-  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -   บาท     

          เงินนอกงบประมาณ  -  บาท 
งบกลาง    156,000         บาท            
ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น   156,000  บาท 
 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 

 
รวม ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวม 

1. กิจกรรม จ่ายค่าสาธารณูปโภค    
ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และค่า
ไปรษณีย์ยากร  

- 156,000 - 156,000  156,000 

รวม  156,000 
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10. การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคให้บริการแก่ 

บุคลากรได้ตลอดปีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอในการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 
8.2 โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคให้บริการแก่บุคลากรได้ตลอดปีการศึกษา 2565  เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
      ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 
                   (นางสาวชนิดา  ยีสมัน) 
 
         ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                       (นางผานิต  ษรเดช) 

 
ลงช่ือ                        ลงช่ือ                              
       (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)                                 (นางผานิต  ษรเดช) 
             หัวหน้างานแผนงาน                            หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 
 
ความเห็นผู้บริหาร  
 อนุมัติ   
 ไม่อนุมัติ  เพราะ............................................................................................................................................ 
 
 
                ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                           (นางบังอร  แป้นคง) 

           ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
 
 
 



                                                                                                                               184 

    

แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

โครงการ    จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อพัฒนางานการเงินและบัญชี 
แผนงานงบประมาณ   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อท่ี 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและ

เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อท่ี  2  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
สังกัดกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ   กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสุทธิรา   เหมทานนท์ 
ลักษณะโครงการ   (   ) ใหม่       () ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาดำเนินงาน   ปีการศึกษา  2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
การบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี มีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ  

 ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กร และได้มีเอกสารหลักฐานท่ีถูกต้องชัดเจน และมีการเก็บ 
 รักษาท่ีดีเพื่อไม่ไห้มีการชำรุดเสียหาย  
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีได้ปฏิบัติงานด้วยความสะดวกรวดเร็ว 
2.2   มีเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ตามท่ีต้องการ 
2.3   มีวัสดุการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระเบียบ 
2.4   เพื่อให้มีวัสดุ ในการปฏิบัติงาน 
 

3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ 

  3.1.1 มีวัสดุ และอุปกรณ์ อย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน    
3.2 ด้านคุณภาพ 

    3.2.1 ทำให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- วางแผนดำเนินการ 
- เสนอขออนุมัติงานโครงการ 

 
  พฤษภาคม 2565 

 
นางสุทธิรา  เหมทานนท์ 
และคณะ 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
- ดำเนินงานตามโครงการ 

 
  พฤษภาคม 2565 

 
นางสุทธิรา  เหมทานนท์ 
และคณะ 

3. ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Check) 
- สรุปและการประเมินผลงานโครงการ 

ปีการศึกษา  2565 
 

คณะทำงาน 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action)   
 

5. สถานที่ดำเนินงาน  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
เงินงบประมาณฯ          2,500  บาท   

- เงินอุดหนุน        2,500  บาท     
               - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  บาท 

เงินนอกงบประมาณฯ  -           บาท            
ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น    2,500  บาท 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 

 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. กิจกรรมจัดซื้อน้ำหมึกพิมพ ์      1,000 1,000  1,000 
2. กิจกรรมจัดซื้อแฟ้มเอกสาร   500 500  500 
3. กิจกรรมจัดซื้อสมุดบัญชี   500 500  500 
4. กิจกรรมจัดซื้อตรายาง   500 500  500 

รวม  2,500 
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7. การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีได้ปฏิบัติงานด้วยความสะดวก

รวดเร็ว 
        การประเมิน         แบบประเมิน 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 มีวัสดุ และอุปกรณ์  อย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน    
8.2 เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
     ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 
                (นางสุทธิรา  เหมทานนท์) 
 
        ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     (นางผานิต  ษรเดช) 
 

 ลงช่ือ                      ลงช่ือ                              
        (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)                                 (นางผานิต  ษรเดช) 
           หัวหน้างานแผนงาน                      หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 
ความเห็นผู้บริหาร  
 อนุมัติ   
 ไม่อนุมัติ  เพราะ............................................................................................................................................ 
 
 
              ลงช่ือ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                           (นางบังอร  แป้นคง) 

           ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ    พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงานงบประมาณ   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  
สนองมาตรฐาน สพฐ. ข้อท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงใน 
     ศตวรรษท่ี 21  
     ข้อท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อท่ี 3 พัฒนาครูโดยสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สังกัดกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ   กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางผานิต  ษรเดช 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม่       ( ) ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาดำเนินงาน   ปีการศึกษา  2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
การบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษา เป็นภารกิจสำคัญที่มุ ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ

ปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมา 
ภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญและกำลังใจ 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ 

โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา จึงจัดทำโครงการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนขึ้น เนื่องจากทรัพยากร
บุคคลถือเป็นทรัพยากรท่ีมีความสำคัญมากท่ีสุด เมื่อบุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีย่อมบังเกิด
ผลดีแก่ทางราชการ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารบุคคลถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2.2 เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติภารกิจท่ีรับผิดชอบให้

เกิดผลสำเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2.3 เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบ

วินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
 

3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ 

  3.1.1 – 
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3.2 ด้านคุณภาพ 
    3.2.1 มีการจัดทำและเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ สะดวกในการใช้งาน 
 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- วางแผนดำเนินการ 
- เสนอขออนุมัติงานโครงการ 

 
พฤษภาคม 2565 

 

นางผานิต  ษรเดช 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
- ดำเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรมท่ี 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานบุคคล 

 
ตลอดปีการศึกษา

2565 

นางผานิต  ษรเดช 

3. ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Check) 
- สรุปและการประเมินผลงานโครงการ 

 
เมษายน 2566 

นางผานิต  ษรเดช 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action)  นางผานิต  ษรเดช 
 

5. สถานที่ดำเนินงาน  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
เงินงบประมาณฯ          47,500       บาท   

-เงินอุดหนุน        47,500  บาท     
               -เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  บาท 

เงินนอกงบประมาณฯ  -           บาท       
ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น 47,500  บาท 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 

 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งาน
บุคคล 

- - 2,500 2,500 - 2,500 

2. ค่าเดินทางไปราชการ - 45,000 - 45,000 - 45,000 
รวม - 47,500 
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7. การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. งานบุคคลมีวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานบุคคล ใน

การจัดทำและเก็บเอกสารให้สะดวกในการใช้งาน 
- การสอบถาม แบบสอบถาม 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 บุคลากรในโรงเรียนสามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
8.2 บุคลากรในโรงเรียนได้รับการพฒันาตนเองและสามารถนำมาพัฒนาการเรียนการสอนเป็นท่ี
ประจักษ์จากผลงานครูและนักเรียน 

 
   ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ  
               (นางผานิต  ษรเดช) 
 
   ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางผานิต  ษรเดช) 
    หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 

                                                        
ลงช่ือ      ลงช่ือ  

                  (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)                                          (นางผานิต  ษรเดช)                                
                           หัวหน้างานแผนงาน                      หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 
 
ความเห็นผู้บริหาร  

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ  เพราะ............................................................................................................................. 

                                            
 

                                                    ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นางบังอร  แป้นคง) 

                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ    อบรมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
แผนงานงบประมาณ   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  
สนองมาตรฐาน สพฐ. ข้อท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงใน 
     ศตวรรษท่ี 21  
     ข้อท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สังกัดกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ   กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางผานิต  ษรเดช 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม่       ( ✓ ) ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาดำเนินงาน   ปีการศึกษา  2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยามีความจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อทบทวนความรู้ความ

เข้าใจเกี ่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ของ สมศ.ที่ได้รับการอบรมโดยการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อปรับปรุงการทำแผน พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพ การศึกษา สภาพปัญหา และความจำเป็นของสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ  

ดังนั้นงานบุคลากร จึงเห็นสมควรจัดโครงการฯดังกล่าวให้ได้ผลผลิตสัมพันธ์เชื่อมโยง กับวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของโรงเรียนเพื่อให้การนำสู่การปฏิบัติสามารถดำเนินการได้อย่างชัดเจนและ
ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับทั้งการประกันคุณภาพภายในและการ 
ประกันคุณภาพ ภายนอก (สมศ.) รอบ 4 

 
2. วัตถุประสงค์ 

           2.1 เพื่อพัฒนาระบบงานบุคลากร และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
           2.2 เพื่อทบทวนความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 
  ของ สมศ. 
           2.3 เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ให ้

สอดคล้องกับ สภาพปัญหา และความจำเป็นของสถานศึกษา ตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา  
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3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ 

  3.1.1 ครูและบุคลากรจำนวน 15 คน 
3.2 ด้านคุณภาพ 

    3.2.1 ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมิน 
  คุณภาพภายนอกรอบ 4 ของ สมศ. 

3.2.2 ครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
3.3.3 โรงเรียนมีแผนพฒันาพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2565 ท่ี
สมบูรณ์ครอบคลุมตามมาตรฐานของ โรงเรียน 

 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- วางแผนดำเนินการ 
- เสนอขออนุมัติงานโครงการ 

 
พฤษภาคม 2565 

 

นางผานิต  ษรเดช
และคณะทำงาน 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
- ดำเนินงานตามโครงการ 

1) ประชุมคณะทำงานร่วมวางแผน
มอบหมายงาน 

 
 

กันยายน 2565 

นางผานิต  ษรเดช
และคณะทำงาน 

3. ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Check) 
     - ประเมินผลการจัดกิจกรรม การปฏิบัติงาน 
     - นำผลการปฏิบัติงานท่ีบกพร่องมาแก้ไข 
     - รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
ตุลาคม 2565 

นางผานิต  ษรเดช
และคณะทำงาน 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
- ประเมินจากข้อผิดพลาดและแบบสอบถาม 

เมษายน 2566 
 

นางผานิต  ษรเดช
และคณะทำงาน 

 
5. สถานที่ดำเนินงาน  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
เงินงบประมาณฯ          10,000       บาท   

- เงินอุดหนุน        10,000  บาท     
               - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  บาท 

เงินนอกงบประมาณฯ  -           บาท            
ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น 10,000 บาท 
 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 

 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ค่าวิทยากร 4,000 - - 4,000 - 4,000 
2. ค่าเอกสาร และป้ายไวนิล - - 2,000 2,000 - 2,000 
3. ค่าอาหาร - 4,000 - 4,000 - 4,000 

รวม - 10,000 
 

7. การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. 
 
 

บุคลากรมีความรู้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก 
รอบ 4  ของ  สมศ. 

- ประเมินความพึงพอใจ 
- สังเกต 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 

2. 
 

ครูสามารถปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้อย่าง 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

- ประเมินความพึงพอใจ 
- สังเกต 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

3. โรงเรียนได้จัดทำแผนฯพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ฉบับปรับปรุงปี 2564 ท่ีมีประสิทธิภาพ 

- ประเมินความพึงพอใจ 
- สังเกต 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 บุคลากรมีความรู้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4     
ของ สมศ.สามารถปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
8.2 โรงเรียนได้จัดทำแผนฯพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับปรับปรุงปี 2565 ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
 
  ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ  
               (นางผานิต  ษรเดช) 
 
   ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางผานิต  ษรเดช) 
    หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 

                
                                         

ลงช่ือ                    ลงช่ือ   
                  (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)                                          (นางผานิต  ษรเดช)                                
                     หัวหน้างานแผนงาน                             หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 
ความเห็นผู้บริหาร  

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ  เพราะ............................................................................................................................. 

                                            
 

                                                     ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นางบังอร  แป้นคง) 

                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                               194 

    

แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

โครงการ    พัฒนางานสารบรรณ 
แผนงานงบประมาณ   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  
สนองมาตรฐาน สพฐ       ข้อท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อท่ี 4 ด้านประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงใน 
     ศตวรรษท่ี 21  
     ข้อท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อท่ี 4 ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
สังกัดกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ   กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสุทธิรา  เหมทานนท์ 
ลักษณะโครงการ   (   ) ใหม่       () ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาดำเนินงาน   ปีการศึกษา 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
 งานสารบรรณเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ ดูแล และติดตามเอกสารต่าง ๆ ในโรงเรียน ดังนั้นจึง
ต้องมีการเก็บข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน จึงต้องมีการเตรียมเอกสาร  แบบพิมพ์ และวัสดุที่มี
ความจำเป็นในการใช้งาน มารับรองการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเพื่อความสะดวกรวดเร็วและเป็นประโยชน์แก่
ทางราชการ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้มีเอกสาร แบบพิมพ์และอุปกรณ์พอเพียงแก่การปฏิบัติงาน 
2.2 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติด้วยความรวดเร็ว 
2.3 เพื่อให้มีระบบการจัดเก็บ และค้นหาเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อย 
 

3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ 

  3.1.1 มีเอกสารและแบบพิมพ์ อย่างเพียงพอตลอดปี 
3.2 ด้านคุณภาพ 

    3.2.1 บุคลากรสามารถรับบริการด้านเอกสารได้อย่างรวดเร็ว 
  3.2.2 หนังสือราชการ แบบพิมพ์ มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
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4. ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- วางแผนดำเนินการ 
- เสนอขออนุมัติงานโครงการ 

พฤษภาคม 2565 
 

นางสุทธิรา  เหมทานนท์ 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
- ดำเนินงานตามโครงการ 

ปีการศึกษา 2565 นางสุทธิรา  เหมทานนท์ 

3. ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Check) 
- สรุปและการประเมินผลงานโครงการ 

มีนาคม 2566 นางสุทธิรา  เหมทานนท์ 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action)   
 

5. สถานที่ดำเนินงาน  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
เงินงบประมาณฯ          5,000       บาท   

- เงินอุดหนุน        5,000   บาท     
               - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  บาท 

เงินนอกงบประมาณฯ  -  บาท            
ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น 5,000  บาท 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 

 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. กิจกรรมจัดซื้อน้ำหมึกเครื่องพิมพ ์   3,000 3,000  3,000 
2. กิจกรรมจัดซื้อทะเบียนหนังสือรับ   1,000 1,000  1,000 
3. กิจกรรมจัดซื้อซองใสเอกสาร   1,000 1,000  1,000 

รวม  5,000 
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7. การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. บริการเกี่ยวกับเอกสาร ให้กับบุคลากรท้ังภายใน

และภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- สังเกตการณ์ร่วมกิจกรรม 
 

แบบสังเกต 
 

2. ได้จัดทำเอกสารของทางราชการ  หนังสือราชการ 
คำส่ัง ประกาศ หนังสือรับรอง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 มีเอกสารเพียงพอตามความต้องการ 
8.2 มีการผลิตเอกสารทางราชการท่ีมีประสิทธิภาพ 
8.3 โรงเรียนสามารถดำเนินการด้านเอกสารได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
8.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบสารบรรณภายในโรงเรียน 
 

                                                                ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ  
                    (นางสุทธิรา  เหมทานนท์) 
 
            ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                          (นางผานิต ษรเดช) 
   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร 

                                                        
ลงช่ือ                    ลงช่ือ  

                     (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)                       (นางผานิต  ษรเดช)                                
                          หัวหน้างานแผนงาน                         หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 
ความเห็นผู้บริหาร  

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ  เพราะ............................................................................................................................. 

                                            
 

                                                      ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นางบังอร  แป้นคง) 

                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ    พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ 
แผนงานงบประมาณ   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  
สนองมาตรฐาน สพฐ. ข้อท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงใน 
     ศตวรรษท่ี 21  
     ข้อท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
สังกัดกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ   กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางผานิต  ษรเดช 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม่       ( ) ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาดำเนินงาน   ปีการศึกษา  2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากงานสารสนเทศเป็นองค์ประกอบหลักในการกำหนดนโยบาย วางแผนพัฒนา ด้านต่าง ๆ จึงมี

ความจำเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบการจัดการงานสารสนเทศเพื่อให้สามารถดำเนินการอย่างเป็นระบบ 
ถูกต้อง และรวดเร็ว สะดวกและมีศักยภาพในการนำไปใช้มากขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

           2.1 เพื่อให้โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยามีข้อมูลเป็นปัจจุบันครบถ้วนสมบูรณ์ 
 2.2 เพื่อจัดระบบงานสารสนเทศ ให้ง่ายต่อการดำเนินการและนำไปใช้ 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

  3.1.1 มีข้อมูลสารสนเทศสะดวกและมีศักยภาพครบถ้วนร้อยละ 100 
 

3.2 ด้านคุณภาพ 
    3.2.1 โรงเรียนมีฐานข้อมูลเป็นปัจจุบันครบถ้วนสมบูรณ์ 
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4. ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- วางแผนดำเนินการ 
- เสนอขออนุมัติงานโครงการ 

 
พฤษภาคม 2565 

 

นางผานิต  ษรเดช
และคณะทำงาน 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
- ดำเนินงานตามโครงการ 

1) ประชุมคณะทำงานร่วมวางแผน
มอบหมายงาน 

2) จัดทำข้อมูลสารสนเทศตามปฏิทินของ
สพฐ. สพม.นศ. หรือหน่วยงานอื่นๆ
และจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

นางผานิต  ษรเดช
และคณะทำงาน 

3. ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Check) 
     - ประเมินผลการจัดกิจกรรม การปฏิบัติงาน 
     - นำผลการปฏิบัติงานท่ีบกพร่องมาแก้ไข 
     - รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
เมษายน 2565 

นางผานิต  ษรเดช
และคณะทำงาน 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
- ประเมินจากข้อผิดพลาดและแบบสอบถาม 

เมษายน 2565 
 

นางผานิต  ษรเดช
และคณะทำงาน 

 
5. สถานที่ดำเนินงาน  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

เงินงบประมาณฯ          2,500       บาท   
- เงินอุดหนุน        2,500            บาท     

               - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  บาท 
เงินนอกงบประมาณฯ  -  บาท            
ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น 2,500  บาท 
 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 

 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุจัดทำเอกสาร  - - 1,500 1,500 - 1,500 
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ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 

 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

2. กิจกรรมจัดซื้อหมึกพิมพ์ - - 1,000 1,000 - 1,000 
รวม - 2,500 

 
7. การวัดและประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. 
 

โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยามีข้อมูลเป็นปัจจุบัน
ครบถ้วนสมบูรณ์       

สังเกต แบบสังเกต 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 มีการจัดทำเอกสาร เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีความสะดวกรวดเร็วในการนำไปใช้ 
 

   ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ  
               (นางผานิต  ษรเดช) 
 
   ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางผานิต  ษรเดช) 
    หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 

                                                        
ลงช่ือ                    ลงช่ือ  

                  (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)                                          (นางผานิต  ษรเดช)                                
                           หัวหน้างานแผนงาน                      หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
ความเห็นผู้บริหาร  

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ  เพราะ............................................................................................................................. 

                                          
 

                                                      ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นางบังอร  แป้นคง) 

                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ    จ้างครูสาขาวิชาขาดแคลนและบุคลากรสนับสนุนการศึกษา 
แผนงานงบประมาณ   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  
สนองมาตรฐาน สพฐ. ข้อท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงใน 
     ศตวรรษท่ี 21  
     ข้อท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สังกัดกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ   กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางผานิต  ษรเดช 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม่       ( ✓ ) ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาดำเนินงาน   ปีการศึกษา  2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ขาดครูบางสาขาวิชาที่มีความสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอน

และขาดบุคลากรสนับสนุนการศึกษา ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรผลการประเมินอยู่ใน
ระดับคุณภาพที่ต้องปรับปรุง ขาดแคลนครูในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และบุคลากรสนับสนุน
การศึกษา เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพ พัฒนาทักษะของนักเรียน ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดจ้างครูช่วยสอน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาดังกล่าวขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

           2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีบุคลากรสนับสนุนการสอนและด้านอื่น ๆ อย่างเพียงพอ 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

  3.1.1 จ้างครูผู้สอนและบุคลากรครบตามท่ีขาดแคลน จำนวน 3 คน 
3.2 ด้านคุณภาพ 

    3.2.1 สถานศึกษาสามารถดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านอื่น ๆได้อย่างมี
  ประสิทธิภาพ 
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4. ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- วางแผนดำเนินการ 
- เสนอขออนุมัติงานโครงการ 

พฤษภาคม 2565 
 

นางผานิต  ษรเดช
และคณะทำงาน 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
- ดำเนินงานตามโครงการ 

1) กิจกรรมจัดจ้างครูและบุคลากรใน
ตำแหน่งท่ีขาดแคลน 

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

นางผานิต  ษรเดช
และคณะทำงาน 

3. ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Check) 
     - ประเมินผล การปฏิบัติงาน 
     - รายงานผลการปฏิบัติงาน 

เมษายน 2566 นางผานิต  ษรเดช
และคณะทำงาน 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
- ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา 

เมษายน 2566 
 

นางผานิต  ษรเดช
และคณะทำงาน 

 
5. สถานที่ดำเนินงาน  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

เงินงบประมาณฯ          306,000 บาท     
- เงินอุดหนุน        -           บาท     

               - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  บาท 
เงินนอกงบประมาณฯ  -  บาท  
งบกลาง    306,000      บาท           
ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น      306,000 บาท           

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 

 
รวม 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1. กิจกรรมจ้างครูวิชาภาษาอังกฤษ 108,000 - - 108,000 - 108,000 
2. กิจกรรมจ้างครูวิชาคอมพิวเตอร์ 108,000 - - 108,000 - 108,000 
3. กิจกรรมจ้างนักการภารโรง 90,000 - - 90,000 - 90,000 

รวม - 306,000 
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7. การวัดและประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. 
 

มีครูผู้สอนและบุคลากรครบตามท่ีขาดแคลนและ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- สังเกตการสอน 

- แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
- แบบสังเกตการสอน 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 มีครูผู้สอนและบุคลากรครบตามท่ีขาดแคลน 
8.2 ครูผู้สอนและบุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

   ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ  
               (นางผานิต  ษรเดช) 
 
   ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางผานิต  ษรเดช) 
     หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 

                                                        
ลงช่ือ                    ลงช่ือ  

                  (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)                                          (นางผานิต  ษรเดช)                                
                           หัวหน้างานแผนงาน                      หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 
ความเห็นผู้บริหาร  

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ  เพราะ............................................................................................................................. 

                                            
 

                                                      ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นางบังอร  แป้นคง) 

                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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งานโครงการกลุ่มบริหารทั่วไป 
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โครงการ  พัฒนางานกลุ่มบริหารท่ัวไป 
แผนงานงบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
สนองมาตรฐาน สพฐ. ข้อท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อท่ี 4 ด้านประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ ข้อท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
   ข้อท่ี 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน 
   ทุกคน 
   ข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงใน 
   ศตวรรษท่ี 21  
   ข้อท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ ร.ร. ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
สังกัด งาน/กลุ่มสาระ กลุ่มบริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกาญจนา  ช่วยคง 
ลักษณะโครงการ (    ) ใหม่      ( ) ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา  ทุกสถานที่ สถานศึกษาจะต้องส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดต้ัง
แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  และเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาภายใน
โรงเรียน ให้เกิดขึ้นโดยเน้นให้นักเรียนได้มีส่วนในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  
ให้เกิดความร่มรื่น เป็นสัดส่วน สวยงาม เอื ้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน จัดดูแลบำรุงรักษาโดยมีการปลูก      
ไม้ดอก ไม้ประดับในกระถาง และมีการจัดสวนหย่อมตามจุดต่าง ๆ เพื่อให้บรรยากาศ น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน 
นักเรียนทุกคนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้นักเรียนทุกคนทุกห้องมีเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
ตนเอง ทำความสะอาดบริเวณท่ีตนเองรับผิดชอบให้สะอาด ร่มรื่นน่าอยู่ ด้วยโรงเรียนมีการดำเนินกิจการหรือ
งานต่าง ๆ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้วัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ในการพัฒนางานให้เกิดความคล่องตัว จึงจำเป็นต้อง
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อให้การทำงานเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
ดังกล่าวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีจะสามารถสะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการดังกล่าวข้างต้นได้ต่อไป   
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อใหก้ารบริหารงานมีวัสดุครุภัณฑ์ใช้อย่างเพียงพอ 
 2. เพื่อใหเ้กิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
                 3.1.1 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานได้ตามวัตถุประสงค์ 
 

3.2 ด้านคุณภาพ 
3.2.1 การบริหารงานในโรงเรียนเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงานครูและบุคลากรมีความพึง
พอใจ 

 
4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 

- วางแผนดำเนินการ 

พฤษภาคม 2565 คณะทำงาน               
กลุ่มบริหารท่ัวไป 

2. ขั้นดำเนินการ (D0) 
- เสนอขออนุมัติงานโครงการ 
- เสนอขออนุมัติจัดซื้อ 
- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 

พฤษภาคม 2565 
สิงหาคม 2565 

 
คณะทำงาน 

3. ขั้นติดตาม/ประเมิน (Check) 
- สรุปและประเมินผลงานโครงการ 

มีนาคม 2566 คณะทำงาน 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action)   
 
5.  สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
        เงินงบประมาณฯ   3,000  บาท 

- เงินอุดหนุน   3,000  บาท 
- เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     - บาท 

        เงินนอกงบประมานฯ        - บาท 
        ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น    3,000   บาท 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา   500 500  500 
2. กิจกรรมห้องสหกรณ์   500 500  500 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

3. จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์   2,000 2,000  2,000 
รวม 3,000 

 
7.  การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. การบริหารจัดการงานสารสนเทศของโรงเรียน

สะดวก รวดเร็ว มี ประสิทธิภาพ 
- แบบสังเกต   
- แบบสัมภาษณ์    
- ประเมินผลงาน  
- แบบสำรวจความพึง
พอใจ 

- แบบติดตามและ
ประเมินผล  
- แบบสังเกต 
- แบบวัดความพึงพอใจ 

2. บุคลากรมีอุปกรณ์ต่าง ๆ พอเพียงในการ
บริหารจัดการสำนักงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                               207 

    

แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          8.1 การบริหารงานในโรงเรียนเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 
          8.2 การบริหารจัดการงานสารสนเทศของโรงเรียนสะดวก รวดเร็ว มี ประสิทธิภาพ 
   
 
                             ลงช่ือ   ผู้เสนอโครงการ 
                                     (นางกาญจนา  ช่วยคง) 
 

               ลงช่ือ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
                             (นางกาญจนา  ช่วยคง) 
                         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
  
ลงช่ือ                              ลงช่ือ    
          (นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์)                                         (นางผานิต ษรเดช) 
            หัวหน้างานแผนงาน                              หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล    
   
ความเห็นผู้บริหาร  
      อนุมัติ   
      ไม่อนุมัติ เพราะ...................................................................................................................................... 
 
 

         ลงช่ือ       ผู้อนุมัติโครงการ           
                                                                                (นางบังอร แป้นคง) 
                                                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ  ซ่อมแซมสาธารณูปโภค 
แผนงานงบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  
สนองมาตรฐาน สพฐ. ข้อท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อท่ี 4 ด้านประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ ข้อท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
   ข้อท่ี 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน 
   ทุกคน 
   ข้อท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ ร.ร. ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
สังกัด งาน/กลุ่มสาระ กลุ่มบริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์ 
ลักษณะโครงการ (   ) ใหม่      () ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาดำเนินงาน ปีการศึกษา  2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
          ในการจัดการดูแลความพร้อมของอาคารสถานท่ี อุปกรณ์อำนวยความสะดวกการจัดการเรียนการ

สอน ล้วนแต่มีอายุการใช้งานไม่เท่ากัน เป็นเหตุให้การจัดการเรียนการสอน หรือการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ของ
นักเรียน ต้องล่าช้า เพราะว่าสิ่งของที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเกิดการ
ชำรุด โดยท่ีทางบริหารคาดไม่ถึง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อซ่อมแซม สาธารณูปโภคให้ใช้ได้ดังเดิม 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้สาธารณูปโภคใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ 
 2.2 เพื่อรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของโรงเรียน 
 2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน 
  

3. เป้าหมาย 
     3.1 ด้านปริมาณ (ระบุจำนวน) 
  3.1.1 สาธารณูปโภคได้รับการซ่อมแซม 

 3.1.2 นักเรียนและบุคลากรได้รับความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน  
3.2 ด้านคุณภาพ 

       3.2.1 การใช้บริการสาธารณูปโภคท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   3.2.2 มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
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4. ขั้นตอนการดำเนินการ (PDCA) 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 

- วางแผนดำเนินการ 
- เสนอขออนุมัติงานโครงการ 

พฤษภาคม 2565 นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์ 
และคณะทำงาน 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
- ดำเนินงานตามโครงการ 

 

ปีการศึกษา 2565 นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์ 
และคณะทำงาน 

3. ขั้นติดตาม/ประเมินผล(Check) 
- สรุปและการประเมินผลงานโครงการ 

มีนาคม   2566 นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์ 
และคณะทำงาน 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action)   
 

5. สถานที่ดำเนินงาน  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
     เงินงบประมาณฯ  7,000  บาท 

     - เงินอุดหนุน  7,000  บาท 
    - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -   บาท 
เงินนอกงบประมาณฯ  - บาท 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิน 7,000  บาท 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 

 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. ซ่อมแซมสาธารณูปโภคท่ีชำรุด   7,000   7,000    7,000   
รวม 7,000   

 

7. การวัดและประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. 
 

การใช้บริการสาธารณูปโภคท่ีมีประสิทธิภาพและ 
มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ปะเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 ร้อยละของความพึงพอใจของการใช้บริการสาธารณูปโภค ของนักเรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 
 

                                                                ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 
                                   (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
 

            ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                          (นางกาญจนา  ช่วยคง) 
                         หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป 
 
ลงช่ือ                                      ลงช่ือ  
          (นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์)                                                     (นางผานิต ษรเดช) 
             หัวหน้างานแผนงาน                                       หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล    
   
ความเห็นผู้บริหาร  
      อนุมัติ   
      ไม่อนุมัติ เพราะ...................................................................................................................................... 
 
 

      ลงช่ือ   ผู้อนุมัติโครงการ           
                                                                              (นางบังอร แป้นคง) 
                                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ    พัฒนาอาคารสถานที่และห้องปฏบิัติการ  
แผนงานงบประมาณ   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  
สนองมาตรฐาน สพฐ       ข้อท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองนโยบาย สพฐ.   ข้อท่ี 1 ด้านความปลอดภัย 

สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
     ข้อท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สังกัด งาน/กลุ่มสาระ   กลุ่มบริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวราวิทย์  เจริญสุข 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม่      ( ) ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาดำเนินงาน   ปีการศึกษา  2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
    งานอาคารสถานที่เป็นงานหนึ่งในการพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดความสวยงาม ร่มรื่น มีบรรยากาศที่ดี    

เช่น  การทำความสะอาดสถานท่ี ห้องเรียน ห้องสำนักงาน สภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ีเป็นส่ิงสำคัญและ
ช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ให้ ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดล้อม การซ่อมแซมอาคาร
สถานท่ีต่าง ๆ การปรับภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู 
ผู้ปกครอง และผู้ใช้บริการในการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช้อาคารสถานท่ีต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม
ให้บริการแก่ชุมชน สภาพของอาคาร เรียนต้องมีความแข็งแรงทนทาน และพร้อมใช้งาน จึงต้องดำเนินการ
จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อให้เอื้อต่อการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้นักเรียนได้
เรียนอย่างมีความสุข พร้อมทั ้งมีแหล่งการเรียนรู้  ทั ้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที ่หลากหลาย มี
สภาพแวดล้อมที่ดี มีอาคารเรียนที่มีความปลอดภัย ระบบ สาธารณูปโภคที่สมบูรณ์ ดังนั้นกลุ่มงานอาคาร
สถานท่ี จึงจำเป็นจะต้องซ่อมแซม พัฒนา ปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน เกิดความ ปลอดภัยสูงสุด เพียงพอกับความ
ต้องการของโรงเรียน และชุมชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งผลให้โรงเรียน และนักเรียนมีคุณภาพตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และนักเรียนมีคุณภาพ  ตรงตามมาตรฐาน
การศึกษา 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้อาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม ส่ิงอำนวยความสะดวกของโรงเรียนและ บริเวณโรงเรียน
 สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน  

2.2 เพื่อให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานท่ีได้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
2.3 เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน  
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3. เป้าหมาย 
3.1   ด้านปริมาณ 

3.1.1 มีอาคารสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวกในด้านสาธารณูปโภคเอื้อต่อการดูแลรักษา
อาคารสถานท่ีและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเพียงพอ 

3.2    ด้านคุณภาพ 
       3.2.1   มีอาคารสถานท่ีสวยงาม ร่มรื่น สะอาดพร้อมท้ังมีส่ิงอำนวยความสะดวกด้าน  

   สาธารณูปโภค ในการบริการครูและนักเรียนอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
 

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ(Plan) 

- วางแผนดำเนินการ 
- เสนอขออนุมัติงานโครงการ 

 
พฤษภาคม 2565 

นายวราวิทย์ เจริญสุข 
คณะทำงาน 

2. ขั้นดำเนินการ 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 

ปีการศึกษา 2565 นายวราวิทย์ เจริญสุข 
คณะทำงาน 

3. ขั้นติดตาม/ประเมินเมิน 
- สรุปและการประเมินผลงานโครงการ 

มีนาคม   2566 นายวราวิทย์ เจริญสุข 
คณะทำงาน 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action)   
 

5. สถานที่ดำเนินงาน   โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

เงินงบประมาณฯ  4,000  บาท 
    - เงินอุดหนุน   4,000  บาท 
    - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -   บาท 
เงินนอกงบประมาณฯ  - บาท 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิน   4,000 บาท 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 

 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานท่ี และห้องปฏิบัติการ   4,000 4,000  4,000 
รวม 4,000 
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7. การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. 
 
 

- มีอาคารสถานท่ี ร่มรื่น สะอาด เอื้อต่อการเรียน
การสอนเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดี
ยิ่งขึ้น 

- ประเมินความพึงพอใจ - ประเมินความพึงพอใจ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 อาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม ส่ิงอำนวยความสะดวกของโรงเรียนและบริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น 
ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 

 8.2 สภาพห้องเรียนและอาคารสถานท่ีได้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 8.3 สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน 
 
                                                                  ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 
                                    (นายวราวิทย์ เจริญสุข) 
 

              ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                           (นางกาญจนา  ช่วยคง) 
                        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 
ลงช่ือ                                    ลงช่ือ  
          (นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์)                                                   (นางผานิต ษรเดช) 
             หัวหน้างานแผนงาน                                       หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล    
   
ความเห็นผู้บริหาร  
      อนุมัติ   
      ไม่อนุมัติ เพราะ...................................................................................................................................... 
 
 

      ลงช่ือ   ผู้อนุมัติโครงการ           
                                                                              (นางบังอร แป้นคง) 
                                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ   งานโสตทัศนูปกรณ์ 
แผนงานงบประมาณ  แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  
สนองมาตรฐาน สพฐ.     ข้อท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อท่ี 4 ด้านประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ  ข้อท่ี 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน 
    ทุกคน 
    ข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงใน 
    ศตวรรษท่ี 21  
    ข้อท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ ร.ร.  ข้อท่ี 1 พัฒนาการคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สังกัด งาน/กลุ่มสาระ  กลุ่มบริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง 
ลักษณะโครงการ            (     ) ใหม่      ( ✓ ) ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาดำเนินงาน  ปีการศึกษา  2565 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
      การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ มีความจำเป็นต้องอาศัยโสตทัศนูปกรณ์และส่ือ

ประกอบ เพื่อส่งเสริมอละอำนวยความสะดวก ให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างสะดวก มี
ประสิทธิภาพ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มท่ีและเต็มศักยภาพ  

 กลุ่มบริหารท่ัวไป จึงได้จัดทำโครงการงานโสตทัศนูปกรณ์ขึ้น เพื่อจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริมให้กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ 
ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2. วัตถุประสงค์ 
            2.1 เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัยในการบริการครูและนักเรียนอย่างเพียงพอ 
            2.2 เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ 
 
3. เป้าหมาย 

3.1  ด้านปริมาณ   
3.1.1 มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์บริการครู และนักเรียนอย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ 
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3.2   ด้านคุณภาพ 
 3.2.1 มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที ่ทันสมัยมีคุณภาพ  เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัด
 กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ  

 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- วางแผนดำเนินการ 
- เสนอขออนุมัติงานโครงการ 

พฤษภาคม 2565 นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง 

และคณะทำงาน 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 

ปีการศึกษา 2565 นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง 

และคณะทำงาน 

3. ขั้นติดตาม/ประเมินเมิน (Check) 
- สรุปและการประเมินผลงานโครงการ 

มีนาคม   2566 นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง 

และคณะทำงาน 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
     -    นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานในปี
การศึกษาถัดไป 

 นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง 

และคณะทำงาน 

 
5.   สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนควนเกยสุทธิวทิยา 
 
6.   รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

เงินงบประมาณฯ   1,420  บาท 
    - เงินอุดหนุน   1,420  บาท 
    - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - บาท 
เงินนอกงบประมาณฯ  - บาท 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิน   1,420 บาท 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์   1,420 1,420  1,420 

รวม 1,420 
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7. การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. 
 

 มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัยในการบริการ
ครูและนักเรียนอย่างเพียงพอ 

- ประเมินความพึงพอใจ 
 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

2. ใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก 
และมีประสิทธิภาพ 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      8.1 มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัยในการบริการครูและนักเรียนอย่างเพียงพอ 
      8.2 ใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก 
และมีประสิทธิภาพ 
      8.3 มีรูปกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเพื่อนำไปเผยแพร่ผลงานของโรงเรียน 

 
 

                                                                  ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 
                                (นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง) 
 
 

               ลงช่ือ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
                           (นางกาญจนา  ช่วยคง) 
                       หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 
ลงช่ือ                                     ลงช่ือ  
          (นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์)                                                   (นางผานิต ษรเดช) 
            หัวหน้างานแผนงาน                                       หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล    
   
ความเห็นผู้บริหาร  
      อนุมัติ   
      ไม่อนุมัติ เพราะ...................................................................................................................................... 
 
 

      ลงช่ือ   ผู้อนุมัติโครงการ           
                                                                              (นางบังอร แป้นคง) 
                                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ  งานห้องสมุด 
แผนงานงบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
สนองมาตรฐาน สพฐ. ข้อท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อท่ี 2 ด้านโอกาส 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ ข้อท่ี 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน 
   ทุกคน 
   ข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงใน 
   ศตวรรษท่ี 21  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สังกัด งาน/กลุ่มสาระ งานห้องสมุด   
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายโสภณวิชญ์  จันทร์แก้ว 
ลักษณะโครงการ          (   ) ใหม่      ( ✓) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีการศึกษา 2565 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ และสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งให้บริการด้านข้อมูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่นักเรียนในโรงเรียน และในปีการศึกษาท่ีผ่านมา งานห้องสมุดได้ให้บริการในการ 
print งานเอกสารท่ีเร่งด่วนของนักเรียนท่ีจำเป็นต้องใช้ประกอบการเรียน  และจัดบอร์ดให้ความรู้ จึง
จำเป็นต้องจัดหาหมึกพิมพ์ และกระดาษ เพื่อให้บริการนักเรียนให้เพียงพอ ซึง่จะส่งผลให้นักเรียนได้รับ
ประโยชน์ในการเรียนและการศึกษาหาความรู้อย่างมีคุณภาพ 
 
2.  วัตถุประสงค์   

2.1 เพื่อให้ห้องสมุดเป็นศูนย์รวมความรู้ของทุกคนในโรงเรียน 
2.2 เพื่อใหน้ักเรียนใช้ห้องสมุดในการศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2.3 เพื่อให้บริการด้านเอกสารท่ีจำเป็น ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

3.  เป้าหมาย   
3.1  ด้านปริมาณ   

  3.1.1 อุปกรณ์จัดบอร์ดความรู้  หมึกพิมพ์ และกระดาษ 
3.2   ด้านคุณภาพ   

3.2.1 มีบอร์ดความรู้ในเรื่องท่ีจำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน 
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3.2.2 นักเรียนสามารถติดตาม ข่าวสารปัจจุบัน เป็นคนทันโลกทันเหตุการณ์เพื่อนำไปสู่การ
 พัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ 

3.2.3 นักเรียนได้รับบริการด้านเอกสารทางการเรียนท่ีจำเป็นเร่งด่วน อย่างเท่าเทียมกัน 
 

4.  ขัน้ตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

ท่ี การดำเนินการ / กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ / เสนอโครงการ (P) เมษายน  2565 นายโสภณวิชญ์  จันทร์แก้ว 

2. ขั้นดำเนินการ (D) 
- จัดซื้ออุปกรณ์จัดบอร์ด , หมึกพิมพ์ และ
กระดาษ AA 

ปีการศึกษา 2565 คณะทำงาน 

3. ขั้นติดตาม/ประเมินผล (C) 
- ประเมินผลการจัดกิจกรรม การปฏิบัติงาน 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน 

มีนาคม 2566 คณะทำงาน 

4. ขั้นปรังปรุงและพฒันา (A) 
- ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  

 
5.  สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
        เงินงบประมาณฯ   1,000  บาท 

- เงินอุดหนุน   1,000  บาท 
- เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - บาท 

        เงินนอกงบประมานฯ  - บาท 
        ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น 1,000 บาท 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1.  กิจกรรมจัดซื้อหมึกพิมพ์ 

กระดาษAA และอุปกรณ์จัด
บอร์ด 

  1,000 1,000  1,000 

รวม  1,000 
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7.  การวัดและประเมินผล  
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมการ

เรียนรู ้
สังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกการใช้บริการ

ห้องสมุด 
2. นักเรียนได้รับบริการด้านเอกสารท่ี

จำเป็นเร่งด่วนในการเรียนรู ้
สังเกตพฤติกรรม แบบทึกการใช้บริการ 

Print เอกสารเร่งด่วน 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ช่วยในการค้นคว้า 
 8.2 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
 8.3 นักเรียนได้รับบริการปริ้นท์เอกสารท่ีเร่งด่วนทางการเรียน 
 
        
                                                       ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 
                                                              (นายโสภณวิชญ์  จันทร์แก้ว) 
             
 
                                                                ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                          (นางกาญจนา  ช่วยคง) 
                         หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป 
 
ลงช่ือ                                 ลงช่ือ  
          (นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์)                                                  (นางผานิต ษรเดช) 
             หัวหน้างานแผนงาน                                       หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล    
   
ความเห็นผู้บริหาร  
      อนุมัติ   
      ไม่อนุมัติ เพราะ.................................................................................................................................. 
 
 
                                                                  ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ           
                                                                             (นางบังอร แป้นคง) 

                                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ    ส่งเสริมสุขภาพ 
แผนงานงบประมาณ   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  
สนองมาตรฐาน สพฐ.      ข้อท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อท่ี 1 ด้านความปลอดภัย 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
     ข้อท่ี 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน 
     ทุกคน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สังกัดกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ   งานอนามัย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางคำคม  ชาลี 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม่       ( ✓ ) ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาดำเนินงาน   ปีการศึกษา  2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 
             สภาพปัจจุบันนักเรียนยังขาดความตระหนักและไม่เห็นความสำคัญในการป้องกันรักษาสุขภาพ
ตนเอง การให้ความรู้เกี ่ยวกับการป้องกันและรักษาสุขภาพตนเองกับนักเรียน มีหลายวิธีการจัดบริการ
สารสนเทศแผ่นพับ การจัดบอร์ด การจัดเสียงตามสายเพื่อให้ความรู้เสริมให้กับ นักเรียนในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับ
บริโภคการดูแลรักษาสุขภาพตนเองเป็นวิธีที่ช่วยเสริมความรู้และสร้างความตระหนักให้นักเรียนสนใจใส่ใจ
สุขภาพของตนเองได้มากขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและรักษาสุขภาพตนเองมากขึ้น 
2.2 มียาและเวชภัณฑ์สำหรับบริการนักเรียนในการรักษาและปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
2.3 เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้นักเรียนใส่ใจสุขภาพตนเองมากขึ้น 
2.4 เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางในการปฏิบัติตนท่ีถูกต้องในด้านสุขภาพและนำความรู้ไปเผยแพร่กับ
ชุมชน 

     3. เป้าหมาย 
      3.1 ด้านปริมาณ   
   3.1.1 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา จำนวน  192 คน 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
  ดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น 
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  4. ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- วางแผนดำเนินการ 
- เสนอขออนุมัติงานโครงการ 

พฤษภาคม 2565 
 

นางคำคม  ชาลี  
และคณะ 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
- ดำเนินงานตามโครงการ 

พฤษภาคม 2565- 
กุมภาพันธ์ 2566 

นางคำคม  ชาลี 
 และคณะ 

3. ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Check) 
- สรุปและการประเมินผลงานโครงการ 

มีนาคม 2566 นางคำคม  ชาลี  
และคณะ 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action)   
 

5. สถานที่ดำเนินงาน  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
เงินงบประมาณ   2,000 บาท   

- เงินอุดหนุน  2,000 บาท     
               - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  - บาท 

เงินนอกงบประมาณฯ  - บาท            
ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น 2,000 บาท 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 

 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. กิจกรรมจัดซื้อยาสามัญประจำบ้าน   1,000 1,000  1,000 
2. กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ห้องพยาบาล   1,000 1,000  1,000 

รวม  2,000 
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7.  การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. 
 

นักเรียนท่ีมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแล
สุขภาพ และการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 

- สังเกต 
 

- แบบบันทึกการใช้ยา 
 

2. นักเรียนมีพฤติกรรมทางการรักษาสุขภาพท่ีดี
ขึ้นและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

- สังเกต - แบบบันทึกการสังเกต 

3. นักเรียนเจ็บป่วยและท่ีได้รับอุบัติเหตุได้รับการ
ปฐมพยาบาลและได้รับการรักษา 

- สังเกต - แบบบันทึกการสังเกต 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและรักษาสุขภาพตนเองมากขึ้น 

 8.2 นักเรียนความตระหนักและใส่ใจสุขภาพตนเองมากขึ้น 
8.3 นักเรียนปฏิบัติตนท่ีถูกต้องในด้านสุขภาพและนำความรู้ไปเผยแพร่กับชุมชน 

  
                                                                     ลงช่ือ   ผู้เสนอโครงการ 
                                                                        (นางคำคม  ชาลี) 
 
                                                                     ลงช่ือ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
                             (นางกาญจนา  ช่วยคง) 
                            หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป 
 
ลงช่ือ                                   ลงช่ือ  
          (นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์)                                                  (นางผานิต ษรเดช) 
             หัวหน้างานแผนงาน                                       หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล    
   
ความเห็นผู้บริหาร  
      อนุมัติ   
      ไม่อนุมัติ เพราะ.................................................................................................................................. 
 
 
                                                                    ลงช่ือ   ผู้อนุมัติโครงการ           
                                                                              (นางบังอร แป้นคง) 
                                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ   งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
แผนงานงบประมาณ  แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  ข้อท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อท่ี 4 ด้านประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ    ข้อท่ี 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัย
    เรียนทุกคน 
    ข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงใน 
      ศตวรรษท่ี 21  
     ข้อท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ ร.ร.  ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
สังกัดกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ กลุ่มบริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง 
ลักษณะโครงการ  (   ) ใหม่      () ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินงาน  ปีการศึกษา 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันการศึกษาได้มีการพัฒนาไปหลายรูปแบบ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อสร้างเสริมความรู้ให้แก่ผู้เรียน 
พร้อมท้ังเป็นการสร้างความเช่ือมั่นแก่ชุมชน บุคคลภายนอก และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพโดยรวมของสถานศึกษาเป็นไปตามทิศทางท่ีกำหนด โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ได้
ดำเนินการจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีที่มีการติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์ สามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากทั่วโลกได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งมีความสำคัญมากในปัจจุบัน ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร จัดระบบ
ระบบสารสนเทศของโรงเรียนให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ต่อนักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง หน่วยงาน
และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

 2.2 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการระบบสารสนเทศภายในโรงเรียน 
2.3 เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงช่องทางการเรียนรู้ ติดตามกิจกรรม ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียนได้สะดวก
ยิ่งขึน้ 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  3.1.1 มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 80 

 3.1.2 มีนักเรียนเป็นนักประชาสัมพันธ์จำนวน 3 คน 
3.2 ด้านคุณภาพ 

  3.2.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (P) 
- วางแผนดำเนินการ 

 
- พฤษภาคม 2565 

 
คณะทำงาน 

2. ขั้นดำเนินการ (D) 
- เสนอขออนุมัติงานโครงการ 
- ดำเนินงานตามโครงการ 

 
- พฤษภาคม 2565 
- ตลอดปีการศึกษา 

 
คณะทำงาน 

3. ขั้นติดตาม/ประเมิน (C) 
- รายงานโครงการ 
- สรุปและประเมินผลงานโครงการ 

 
- มีนาคม 2566 
- มีนาคม 2566 

 
คณะทำงาน 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
- ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
- มีนาคม 2566 

 
คณะทำงาน 

 
5. สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
    เงินงบประมาณ   5,000  บาท 
 - เงินอุดหนุน   5,000  บาท 
 - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -  บาท 
   เงินนอกงบประมาณ   -  บาท 
   ใช้งบประมาณในการดำเนินการโครงการทั้งสิ้น 5,000 บาท 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 

 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

พัฒนางานประชาสัมพันธ ์
1. ค่าเช่าพื้นท่ีโดเมน website 

โรงเรียน (1 ปี) 
 3,210  3,210  3,210 

2. ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์    1,040 1,040  1,040 
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
1. ป้ายต้ังโต๊ะพลาสติก ขนาด A4    750 750  750 

รวม 5,000 
 
7.  การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข้อมูล ข่าวสารของ

โรงเรียน ต่อนักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง 
หน่วยงานและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างท่ัวถึง 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึง
พอใจ 

2. การจัดการระบบสารสนเทศภายในโรงเรียนท่ี
มีประสิทธิภาพ 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึง
พอใจ 

3. นักเรียนเข้าถึงช่องทางการเรียนรู้ ติดตาม
กิจกรรม ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียนได้
สะดวกยิ่งขึ้น 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึง
พอใจ 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ต่อนักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง หน่วยงานและ
องค์กรท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างท่ัวถึง 

 8.2 จัดการระบบสารสนเทศภายในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.3 นักเรียนเข้าถึงช่องทางการเรียนรู้ ติดตามกิจกรรม ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียนได้สะดวกยิง่ขึน้ 
 
 
       ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 
                     (นางสาวประภาพร วิคบำเพิง) 
 
        ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ
                (นางกาญจนา  ช่วยคง) 
                         หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป 
 
  ลงช่ือ           ลงช่ือ  
           (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)     (นางผานิต  ษรเดช) 
    หัวหน้างานแผนงาน        หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 
ความเห็นผู้บริหาร  
 อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ เพราะ ............................................................................................................................................ 
                                                          
 
          ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นางบังอร  แป้นคง)                                                                                                                              
                                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ    ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แผนงานงบประมาณ   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  
สนองมาตรฐาน สพฐ.   ข้อท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อท่ี 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน 
     ทุกคน 
     ข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงใน 
     ศตวรรษท่ี 21  
     ข้อท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
สังกัดกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ   กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวราวิทย์  เจริญสุข 
ลักษณะโครงการ   ( ) ใหม่       (✓) ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาดำเนินงาน   ปีการศึกษา  2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาเป็นอย่าง 

มาก ทางโรงเรียนมีความจำเป็นต้องชี้แจงนโยบาย โครงการต่าง ๆ การบริหารจัดการในโรงเรียน ตลอดจน
ข้อมูลข่าวสารในด้านการจัดการศึกษา พฤติกรรมของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2.2 เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และความประพฤติของนักเรียน 
2.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน 
 

3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ร้อยละ 85 ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับทาง 
  โรงเรียน 

3.2 ด้านคุณภาพ 
    3.2.1 คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
               3.2.2 ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และพัฒนาความประพฤติของนักเรียน      



                                                                                                                               229 

    

แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

  3.2.3 โรงเรียน ชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
  
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 

- วางแผนดำเนินการ 
- เสนอขออนุมัติงานโครงการ 

 
พฤษภาคม 2565 

 

คณะทำงาน 
กลุ่มบริหารท่ัวไป 
 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
- ดำเนินงานตามโครงการ 

พฤษภาคม 2565 - 
มีนาคม 2566 

คณะทำงาน 
กลุ่มบริหารท่ัวไป 

3. ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Check) 
- สรุปและการประเมินผลงานโครงการ 

 
มีนาคม 2566 

คณะทำงาน 
กลุ่มบริหารท่ัวไป 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action)   
 

5. สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  
 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
     เงินงบประมาณ   2,000  บาท 
 - เงินอุดหนุน   2,000  บาท 
 - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -  บาท 
   เงินนอกงบประมาณ  -  บาท 
   ใช้งบประมาณในการดำเนินการโครงการทั้งสิ้น 2,000 บาท 

ท่ี 
 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

  2,000 2,000  2,000 

รวม  2,000 
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7. การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียน และ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- ประเมินผลโดยการ
สังเกต  สัมภาษณ์    

 

- แบบติดตามและ
ประเมินผล  
- แบบสังเกต 

2. เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน สอบถาม - แบบสอบถาม 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

 8.2 เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน 
 
      ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 
                         (นายวราวิทย์  เจริญสุข) 
 
        ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ
                (นางกาญจนา  ช่วยคง) 
                         หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป 
 
  ลงช่ือ      ลงช่ือ  
           (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)     (นางผานิต  ษรเดช) 
    หัวหน้างานแผนงาน        หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 
ความเห็นผู้บริหาร  
 อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ เพราะ ............................................................................................................................................ 
                                                          
 
          ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นางบังอร  แป้นคง)                                                                                                                              
                                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ    โรงเรียนปลอดขยะ 
แผนงานงบประมาณ   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  
สนองมาตรฐาน สพฐ.   ข้อท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
     ข้อท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
     ข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงใน 
     ศตวรรษท่ี 21  
     ข้อท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

    ข้อท่ี 3 ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
สังกัดกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ   กลุ่มบริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์, นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง 
ลักษณะโครงการ   ( ) ใหม่       (✓) ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาดำเนินงาน   ปีการศึกษา  2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาได้จัดโครงการโรงเรียนปลอดขยะปี 2565 ขึ ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
สถานศึกษา ให้ดำเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนำกลับขยะมาใช้ประโยชน์ การรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัด
อย่างถูกต้อง ปลูกฝังจิตสำนึก การลดคัดแยกขยะ และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา สร้าง
ระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา 
เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริงโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา จึงดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
ขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมากขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มี
ความรู้ความเข้าใจ แนวทางการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ และการนำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ 
 2.2 เพื่อให้ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา สามารถทำงานร่วมกันอย่าง
เป็นระบบในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี 
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3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ
  โรงเรียนปลอดขยะ 

3.2 ด้านคุณภาพ 
    3.2.1 ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา สามารถคัดแยกขยะ นำขยะ 

  กลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ และปริมาณขยะในโรงเรยีนลดลง 
  3.2.2 ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มีระบบการจัดการขยะอย่าง   

  ถูกวิธี 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 

- วางแผนดำเนินการ 
- เสนอขออนุมัติงานโครงการ 

 
พฤษภาคม 2565 
 

กลุ่มบริหารท่ัวไป 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
- ดำเนินงานตามโครงการ 

พฤษภาคม 2565 - 
มีนาคม 2566 

กลุ่มบริหารท่ัวไป 

3. ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Check) 
- สรุปและการประเมินผลงาน
โครงการ 

 
มีนาคม 2566 

 
กลุ่มบริหารท่ัวไป 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action)   
 
5. สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  

 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

     เงินงบประมาณ   5,840  บาท 
 - เงินอุดหนุน   5,840  บาท 
 - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -  บาท 
    เงินนอกงบประมาณ  -  บาท 
   ใช้งบประมาณในการดำเนินการโครงการทั้งสิ้น 5,840 บาท 

ท่ี 
 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ปุ๋ยหมักใบก้ามปูในวงซีเมนต ์ - - 1,500 1,500 - 1,500 
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ท่ี 
 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

2. ขยะ 10 ช้ินก่อนกลับบ้าน - - - - - - 
3. ขยะแลกแต้ม สะสมแต้มแลกของ - - 500 500 - 500 
4. KW Recycle - - 500 500 - 500 
5. โรงเรียนปลอดโฟม ปลอดพลาสติก - - 1,000 1,000 - 1,000 
6. รักษ์น้ำราง - - 2,340 2,340 - 2,340 

รวม  5,840 
 

7. การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา สามารถ 

คัดแยกขยะ นำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ และ 
ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง 

สังเกตพฤติกรรม 
สังเกตพฤติกรรม 
สังเกตปริมาณขยะ 

2. ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา มีระบบ 
การจัดการขยะอย่างถูกวิธี 

สังเกตพฤติกรรม สังเกตพฤติกรรม 

3. โรงเรียนปลอดขยะ ตรวจรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

แบบตรวจรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา สามารถคัดแยกขยะ นำขยะกลับไปใช้ประโยชน์
ใหม่ และปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง  

  8.2 ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา มีระบบการจัดการขยะอย่างถูกวิธี 
  8.3 โรงเรียนปลอดขยะ 
 
 
      ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 
                         (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
 
 
      ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 
                      (นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง) 
 
 
        ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ
                (นางกาญจนา  ช่วยคง) 
                         หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป 
 
 
  ลงช่ือ      ลงช่ือ  
           (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)     (นางผานิต  ษรเดช) 
    หัวหน้างานแผนงาน        หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 
ความเห็นผู้บริหาร  
 อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ เพราะ ............................................................................................................................................ 
                                                          
 
          ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นางบังอร  แป้นคง)                                                                                                                              
                                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
 



                                                                                                                               235 

    

แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

โครงการ   โรงเรียนสะอาด สดชื่น ร่มร่ืน สวยงาม และบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ 
แผนงานงบประมาณ  แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
สนองมาตรฐาน สพฐ.  ข้อท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อท่ี 1 ด้านความปลอดภัย 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ  ข้อท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากทุกรูปแบบ 
    ข้อท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ ร.ร.  ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
    ขั้นพื้นฐาน 
    ข้อท่ี 4 ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
สังกัดกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ กลุ่มบริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์, นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง 
ลักษณะโครงการ  () ใหม่      (    ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินงาน  ปีการศึกษา 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การเตรียมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีความสำคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งการจัดสภาพแวดล้อมทที่ดี จะช่วยส่งเสริมความสนใจใฝ่รู้แก่ผู้เรียน ผู้เรียนได้เรียนรู้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาโรงเรียนให้มีวิถีคุณภาพ “สะอาด สดชื่น ร่มรื่น สวยงาม และบรรยากาศเอื้อต่อการ
เรียนรู้” อาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพในโรงเรียน บริเวณโรงเรียน ถนนหนทาง อาคารเรียน 
อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ จะต้องมีความสะอาด ปลอดภัย มีบรรยากาศของความสดช่ืน 
ความเขียวขจี  มีความร่มรื ่น ร่มเย็น มีที ่พักผ่อนหย่อนใจ สภาพภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนมีความสวยงาม
ตลอดเวลา และได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอ ทำให้บรรยากาศทั่วไปของโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียน ที่ผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากสถานที่ อาคารต่าง ๆ ในการเรียนรู้ได้อย่างคุ้มค่า 
และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง  
 กลุ่มบริหารท่ัวไป โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา เห็นความสำคัญของการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของผู ้เรียน จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนสะอาด สดชื่น ร่มรื ่น สวยงาม และ
บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ ขึ้น เพื่อปรับปรุง พัฒนา และตกแต่งอาคารสถานที่ อาคารประกอบ บริเวณ
โรงเรียนและภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สะอาด สดชื่น ร่มรื่น สวยงาม และบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ ตามวิถี
คุณภาพ และเพื่อให้โรงเรียนและผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษามีการพัฒนาอยา่ง
ต่อเนื่อง นักเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา 
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2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีดี เป็นพื้นฐานในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 2.2 เพื่อให้บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด สดช่ืน ร่มรื่น สวยงาม และบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ 
2.3 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ในการปรับปรุง พัฒนา และ
ดูแลสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน 

 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  3.1.1 สภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน ร้อยละ 100 ได้รับการปรับปรุง ดูแล อย่างสม่ำเสมอ 

 3.1.2 ผู้บริหาร ครู บุคลการ ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มาติดต่อราชการ ร้อยละ 100 มีความ
พึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

3.2 ด้านคุณภาพ 
  3.2.1 สภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนมีความสะอาด สดช่ืน ร่มรื่น สวยงาม และบรรยากาศ
 เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  3.2.2 ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกนัปรับปรุง พัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อม
 บริเวณโรงเรียนอย่างภาคภูมิใจ 
 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (P) 
- วางแผนดำเนินการ 

 
- พฤษภาคม 2565 

 
คณะทำงาน 

2. ขั้นดำเนินการ (D) 
- เสนอขออนุมัติงานโครงการ 
- ดำเนินงานตามโครงการ 

 
- พฤษภาคม 2565 
- ตลอดปีการศึกษา 

 
คณะทำงาน 

3. ขั้นติดตาม/ประเมิน (C) 
- รายงานโครงการ 
- สรุปและประเมินผลงานโครงการ 

 
- มีนาคม 2566 
- มีนาคม 2566 

 
คณะทำงาน 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
- ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
- มีนาคม 2566 

 
คณะทำงาน 

 
5. สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
    เงินงบประมาณ   500  บาท 
 - เงินอุดหนุน   500  บาท 
 - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -  บาท 
   เงินนอกงบประมาณ   -  บาท 
   ใช้งบประมาณในการดำเนินการโครงการทั้งสิ้น 500 บาท 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 

 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

Clean Room Clean Zone 
1. ประกวดห้องเรียนสะอาด - - - - - - 
2. ประกวดเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ

สะอาด 
- - - - - - 

ค.ว. สดชื่น ร่มร่ืน น่าอยู่  
1. ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว - - 300 300 - 300 
ค.ว. สวย ด้วยมือเรา 
1. ตกแต่ง ดูแลสวนหย่อม และภูมิ

ทัศน์บริเวณโรงเรียน 
- - 200 200 - 200 

รวม 500 
 
7.  การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีดี เป็น

พื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

- ประเมินความพึงพอใจ 
- สังเกต 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
- แบบสังเกต 

2. บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด สดช่ืน ร่มรื่น 
สวยงาม และบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ 

- ประเมินความพึงพอใจ 
- สังเกต 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
- แบบสังเกต 

3. ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน มีส่วนร่วม
ในการปรับปรุง พัฒนา และดูแล
สภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน 

สังเกต แบบสังเกต 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยามีสภาพแวดล้อมท่ีดี สะอาด สดช่ืน ร่มรื่น สวยงาม และบรรยากาศ
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 8.2 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ในสภาพแวดล้อมท่ีดี 
 8.3 ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน มีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อม
 บริเวณโรงเรียน เกิดความภาคภูมิใจ ความรัก สามัคคี ช่วยเหลือ ดูแล มีจิตอาสา มีบรรยากาศแห่ง
 ความสุข และความอบอุ่น 
 
 
      ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 
                         (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
 
       ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 
                     (นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง) 
 
        ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ
                (นางกาญจนา  ช่วยคง) 
                         หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป 
 
  ลงช่ือ           ลงช่ือ  
           (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)     (นางผานิต  ษรเดช) 
    หัวหน้างานแผนงาน        หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 
ความเห็นผู้บริหาร  
 อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ เพราะ ............................................................................................................................................ 
                                                          
 
          ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นางบังอร  แป้นคง)                                                                                                                              
                                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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งานโครงการกลุ่มบริหาร 

กิจการนักเรียน 
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โครงการ  พัฒนางานกิจการนักเรียน 
แผนงานงบประมาน      แผนขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
สนองมาตรฐาน สพฐ. ข้อท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพฐ.      ข้อท่ี 2 ด้านโอกาส 
   ข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ ข้อท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
   ข้อท่ี 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
   ข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงใน 
   ศตวรรษท่ี 21  
   ข้อท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สังกัดงาน/กลุ่มสาระ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์ 
ลักษณะโครงการ    (     ) ใหม่      ( ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีการศึกษา 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่มีนโยบายให้ทุกโรงเรียนดำเนินการให้มีฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนจึงได้จัดให้มี
โครงการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ซึ่งประกอบด้วยงานกิจกรรมเทิดพระเกียรติ กิจกรรมพิธีการในโรงเรยีน
ขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ครู นักเรียนและ
ชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออก ให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ  

การพัฒนานักเรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์จำเป็นต้องพัฒนาไปพร้อมกันทุกด้าน ทั้งด้านความรู้ สังคม 
อารมณ์และจิตใจ ซึ่งโรงเรียนเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาจะอบรมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน
ส่งเสริมค่านิยมที่ดีให้กับนักเรียนพร้อมกับให้ความรู้ทางวิชาการ เพี่อให้นักเรียนทราบถึงระเบียบวินัยของ
โรงเรียนท่ีพึงปฏิบัติ ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมท่ีดีให้กับนักเรียน  

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
2. เปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออก ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

 3.  เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนตามระเบียนวินัยของโรงเรียน 
   4.  เพี่อให้นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นแบบอย่างท่ีดี 
   5.  เพี่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติดและรู้แนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหา 
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6.  เพื่อฝึกการเป็นผู้นำในรูปแบบประชาธิปไตย 
7. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทำงานอย่างเป็นระบบ 
 

3. เป้าหมาย 
           3.1 ด้านปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ 
พระมหากษัตริย ์

            3.1.2 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มีความกล้าแสดงออก และให้ความร่วมมือในการ 
  จัดกิจกรรมต่าง ๆ 
  3.1.3 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปฏิบัติตนตาม กฎ ระเบียบ และวินัยของโรงเรียน 

     3.1.4 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข และ 
เป็นแบบอย่างท่ีดี 
3.1.5 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด รู้แนวทางในการ
ป้องกัน และแก้ปัญหา 
3.1.6 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยามีภาวะความเป็นผู้นำในรูปแบบประชาธิปไตย 
3.1.7 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา รู้จักการทำงานอย่างเป็นระบบ 

          3.2 ด้านคณุภาพ   
3.2.1 นักเรียนทุกคน มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

            3.2.2 นักเรียนทุกคน มีความกล้าแสดงออก และให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
  3.2.3 นักเรียนทุกคน ปฏิบัติตนตาม กฎ ระเบียบ และวินัยของโรงเรียน 

     3.2.4 นักเรียนทุกคน อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นแบบอย่างท่ีดี 
3.2.5 นักเรียนทุกคน ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด รู้แนวทางในการป้องกัน และแก้ปัญหา 
3.2.6 นักเรียน มีภาวะความเป็นผู้นำในรูปแบบประชาธิปไตย 
3.2.7 นักเรียนทุกคน รู้จักการทำงานอย่างเป็นระบบ 
 

4. ข้ันตอนการดำเนินงาน (PDCA) 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 

- วางแผนดำเนินการ 
พฤษภาคม 2565 นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์  

2. 
 

 
 

ขั้นดำเนินการ (Do) 
- เสนอขออนมุัติงานโครงการ 

พฤษภาคม 2565 นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์ 
และคณะทำงาน 

- ดำเนินงานตามโครงการ          พฤษภาคม 2565 นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์ 
และคณะทำงาน 
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ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 

 

- ประชุมคณะทำงานร่วมวางแผนและ
มอบหมายงาน 
กิจกรรมท่ี 1 เทิดพระเกียรติ และพิธีการ  
  - วันไหว้ครู 
  - วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี 
  - วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว 
  - วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปีหลวง      
  - วันปิยมหาราช 
  - วันพ่อแห่งชาติ 
  - วันปีใหม่ 
  - กิจกรรมหน้าเสาธง 

 
มิถุนายน 2565 - เมษายน 
2566 
 
 
 
 
 
 

 
นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์ 
และคณะทำงาน 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 2 งานวินัยนักเรียน 
   - กฎระเบียบวินัยของโรงเรียน 
   - กำกับ ดูแล กวดขันระเบียบวินัย 
   - กำหนดแนวทางการติดตามพฤติกรรม 
   - ติดตามผลพฤติกรรมและรายงาน 

 
พฤษภาคม 2565 –
เมษายน 2566 
 

 
นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์ 
และคณะทำงาน 

กิจกรรมท่ี 3 งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
   - จัดหาสถานท่ี 
   - ติดต่อประสานงาน 
   - เชิญวิทยากร 
   - จัดหาพาหนะ 

 
พฤษภาคม 2565 –
เมษายน 2566 

 
นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์ 
และคณะทำงาน 
 
 

 
3. 

ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Check) 
- สรุป และการประเมินผลงานโครงการ 

กรกฎาคม 2565 – 
เมษายน 2566 

นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์ 
และคณะทำงาน 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
 

เมษายน 2566 นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์ 
และคณะทำงาน 

 
 

5. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
     เงินงบประมาณ   21,000  บาท 
 - เงินอุดหนุน   21,000  บาท 
 - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -  บาท 
   เงินนอกงบประมาณ  -  บาท 
   ใช้งบประมาณในการดำเนินการโครงการทั้งสิ้น 21,000 บาท 

 
 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบ 

ประมาณ 

 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมท่ี 1 เทิดพระเกียรติ และพิธีการ 
1. วันไหว้คร ู   2,250 2,250  2,250 
2. วันเฉลิมพระชนมพรรษาราชินี   1,000 1,000  1,000 
3. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว   4,000 4,000  2,750 
4. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระพนัปีหลวง   2,000 2,000  2,000 
5. วันปิยมหาราช   2,000 2,000  2,000 
6. วันพ่อแห่งชาติ   2,000 2,000  2,000 
7. วันปีใหม ่   2,000 2,000  2,000 
8. กิจกรรมหน้าเสาธง   1,000 1,000  1,000 
กิจกรรมท่ี 2 งานวินัยนักเรียน 
1. ระเบียบวินัยของโรงเรียน   500 500  500 
2. ติดตามพฤติกรรมนักเรียน   1,500 1,500  1,500 
กิจกรรมท่ี 3 งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
1. เลือกคณะกรรมการนักเรียน   1,500 1,500  1,500 
2. อบรม พัฒนา ภาวะผู้นำ   2,500 2,500  2,500 

รวมเงิน 21,000 
 

7. การวัดและการประเมินผล  
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา

แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

สังเกตการร่วมกิจกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 
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ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
2. 

 
นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา กล้า
แสดงออก และให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ 

สังเกตการร่วมกิจกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 

3. น ักเร ียนโรงเร ียนควนเกยสุทธ ิว ิทยา 
ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของโรงเรียน    

สังเกต แบบบันทึกการสังเกต 

4. 
 

นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
และเป็นแบบอย่างท่ีดี    

สังเกต แบบบันทึกการสังเกต 

5. นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด และรู้
แนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหา 

สังเกต แบบบันทึกการสังเกต 

6. นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มี
ภาวะผู้นำในรูปแบบประชาธิปไตย 

สังเกต แบบบันทึกการสังเกต 

7. นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา รู้จัก
การทำงานอย่างเป็นระบบ 

สังเกต แบบบันทึกการสังเกต 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1  นักเรียนแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
8.2  นักเรียนกล้าแสดงออก ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
8.3  นักเรียนปฏิบัติตนตามระเบียนวินัยของโรงเรียน 
8.4  นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นแบบอย่างท่ีดี 
8.5  นักเรียนได้ตระหนักถงึโทษของยาเสพติดและรู้แนวทางในการป้องกนัและแก้ปัญหา 
8.6  นักเรียนมีภาวะการเป็นผู้นำในรูปแบบประชาธิปไตย 
8.7  นักเรียนรู้จักการทำงานอย่างเป็นระบบ 
 

 
ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                                 (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
 
      ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
         หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 
ลงช่ือ       ลงช่ือ  
     (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)                       (นางผานิต  ษรเดช) 
       หัวหน้างานแผนงาน         หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 
ความเห็นผู้บริหาร  
 อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ เพราะ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
      ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ       
               (นางบังอร  แป้นคง) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ    พัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงานงบประมาณ   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  
สนองมาตรฐาน สพฐ. ข้อท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อท่ี 3 ด้านโอกาส 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
     ข้อท่ี 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน 
     ทุกคน 
     ข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงใน 
     ศตวรรษท่ี 21  
     ข้อท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สังกัดกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ   กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์ 
ลักษณะโครงการ   (  ) ใหม่     () ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาดำเนินงาน   ปีการศึกษา  2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
 นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน คือการให้สถานศึกษาทุกแห่ง มี
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง และดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติ  โดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมของนักเรียนได้เปล่ียนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว ท้ังด้านการส่ือสาร เทคโนโลยี มีปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหา
ครอบครัว ปัญหาการแข่งขันทุกรูปแบบ ก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียดซึ่งล้วน แต่เป็น
ผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิต ของนักเรียน
ท่ีต้องเผชิญปัญหาในสภาพสังคมปัจจุบัน  
 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและถือ เป็น
ภาระหน้าท่ีในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อช่วยเหลือและ พัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีความสมบูรณ์พร้อมอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้
ความสามารถ มีทักษะในการดำรงชีวิตรอดพ้นจากสภาวะวิกฤตต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย รวมทั้ง ปลูกฝังสร้าง
จิตสำนึกในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยการร่วมมือกันระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน ปราชญ์
ชาวบ้าน องค์กรและหน่วยงานอื่น ๆ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
2.2 เพื่อให้โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีการ
ทำงานร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการทำงานท่ีชัดเจน มีร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถ 
ตรวจสอบและประเมินผลได้  
2.3 เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างท่ัวถึงและตรงตามปัญหา  
2.4 เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้ มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) พัฒนา
ความเก่ง (IQ) มีคุณธรรมจริยธรรม (MQ) และมีความมุ่งมั่นท่ีจะเอาชนะอุปสรรค (AQ)  
2.5 เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น นักเรียนเรียนรู้อย่างมี 
ความสุขและได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

  3.1.1 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ร้อยละ 100 ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่าง ท่ัวถึง
  และตรงตามปัญหา  

3.1.2 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ได้รับการอบรมเป็น
นักเรียน แกนนำการหลีกเล่ียงอุบัติภัยต่าง ๆ  

3.2 ด้านคุณภาพ 
3.2.1 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามกระบวนการ 
วิธีการ เครื่องมือท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน  
3.2.2 ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน และ องค์กร
ภายนอก ให้ความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีทัศนคติท่ีดีต่อนักเรียน  
3.2.3 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มีเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ร่วมแกไ้ขปัญหา ในด้าน
การศึกษา และปรับเปล่ียนพฤติกรรมของนักเรียนให้ดีขึ้น อย่างเป็นระบบ  
3.2.4 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาทุกคน มีการพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม และห่างไกลจากส่ิงเสพติด  
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4. ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
      - วางแผนดำเนินการ 
      - เสนอขออนุมัติงานโครงการ 

 
พฤษภาคม 2565 

 

 
นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์ 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
      - ดำเนินงานตามโครงการ 
      กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมคัดกรองนักเรียน 
1.1 เก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  
1.2 เย่ียมบ้านนักเรียน คัดกรอง  
1.3 ส่งเสริมป้องกัน แก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษา ส่ง
ต่อ  

 
 

พฤษภาคม  - 
มิถุนายน 2565 

 

 
 
ครูท่ีปรึกษาและ
คณะทำงานกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

      กิจกรรมท่ี 2 การอบรมนักเรียนแกนนำการ
หลีกเล่ียงอุบัติภัยต่าง ๆ  
2.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  
2.2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน  
2.3 ดำเนินงานตามท่ีวางแผนไว้  
2.4 รายงานผลการดำเนินงาน 

 
 

กรกฎาคม 2565  - 
เมษายน 2566 

 

 
 
นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์ 
และคณะทำงานกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน  

       กิจกรรมท่ี 3 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง  
3.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  
3.2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน  
3.3 ดำเนินงานตามท่ีวางแผนไว้  
3.4 รายงานผลการดำเนินงาน 

 
กรกฎาคม 2565  - 

เมษายน 2566 

 
นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์ 
และคณะทำงานกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน  

3. ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Check) 
      - สรุปและการประเมินผลงานโครงการ 

 

เมษายน 2566 
นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์  

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
 

เมษายน 2566 
 

นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์  

 
5. สถานที่ดำเนินงานการ  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
เงินงบประมาณฯ          10,260  บาท   

-เงินอุดหนุน        10,260  บาท     
               -เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  บาท 

เงินนอกงบประมาณฯ  -  บาท       
งบกลาง    -  บาท 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น 10,260 บาท 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 

 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมคัดกรองนักเรียน 
1. เก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล       
2. เย่ียมบ้านนักเรียน คัดกรอง 4,000   4,000  4,000 
3. ส่งเสริมป้องกัน แก้ไขปัญหา ให้

คำปรึกษา ส่งต่อ 
      

กิจกรรมท่ี 2 การอบรมนักเรียนแกนนำการหลีกเล่ียงอุบัติภัยต่าง ๆ  
1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน        
2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน       
3. ดำเนินงานตามท่ีวางแผนไว้  2,500  2,500  2,500 
4. รายงานผลการดำเนินงาน       
กิจกรรมท่ี 3 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง  
1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน        
2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน       
3. ดำเนินงานตามท่ีวางแผนไว้  3,760  3,760  3,760 
4. รายงานผลการดำเนินงาน       

รวม 10,260 
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7. การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มีการดำเนินงานดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
การสังเกต 
การสอบถาม 

แบบบันทึกการสังเกต 
แบบสอบถาม 

2. โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา กรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
มีการทำงานร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการทำงานท่ี
ชัดเจน มีร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถ 
ตรวจสอบและประเมินผลได้  

การสังเกต 
การสอบถาม 

การตอบแบบประเมิน 

แบบบันทึกการสังเกต 
แบบสอบถาม 
แบบประเมินผล 

3. นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง และตรงตามปัญหา 

การสังเกต 
การสอบถาม 

แบบบันทึกการสังเกต 
แบบสอบถาม 

4. นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา รู้จักตนเอง 
ควบคุมตนเองได้ มีการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ (EQ) พัฒนาความเก่ง (IQ) มีคุณธรรม
จริยธรรม (MQ) และมีความมุ่งมั่นท่ีจะเอาชนะ
อุปสรรค (AQ) 

การสังเกต 
แบบทดสอบ 

การตอบแบบประเมิน 

แบบบันทึกการสังเกต 
ผลการทดสอบ 
แบบประเมินผล 

5. สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี
และอบอุ่น นักเรียนเรียนรู้อย่างมี ความสุขและ
ได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบ
ด้าน 

การสังเกต แบบบันทึกการสังเกต 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 โรงเรียนมีการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ  
 8.2 โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีการ

  ประเมินผลได้  
 8.3 นักเรียน ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างท่ัวถึงและตรงตามปัญหา  

8.4 นักเรียน รู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้ มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) พัฒนา
ความเก่ง (IQ) มีคุณธรรมจริยธรรม (MQ) และมีความมุ่งมั่นท่ีจะเอาชนะอุปสรรค (AQ)  

 8.5 สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น นักเรียนเรียนรู้อย่างมี  
  ความสุขและได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน 

 
 

   ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ  
           (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
 
   ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
     หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

 
ลงช่ือ                    ลงช่ือ  

                  ( นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์ )                                          ( นางผานิต  ษรเดช)                                
                     หัวหน้างานแผนงาน                             หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 
ความเห็นผู้บริหาร  

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ  เพราะ............................................................................................................................. 

 
 

                                                  ลงช่ือ   ผู้อนุมัติโครงการ 
                                    (นางบังอร  แป้นคง) 

                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
แผนงานงบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
สนองมาตรฐาน สพฐ. ข้อท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อท่ี 2 ด้านโอกาส 
   ข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ ข้อท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
   ข้อท่ี 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
   ข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงใน 
   ศตวรรษท่ี 21  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม  
สังกัด งาน/กลุ่มสาระ งานบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุทธิรา เหมทานนท์ 
ลักษณะโครงการ (     ) ใหม่      () ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นกับเยาวชนในสังคมมีให้เห็นมากมายทั้งในเชิง
ปริมาณและความรุนแรงซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
สติปัญญาครอบครัวสังคมและประเทศชาติอีกทั้งยังขาดการดูแลคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยจาก
สังคมอย่างจริงจัง 

ตามนโยบายของโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาในเรื ่องของคุณธรรมจริยธรรมที่ดีตามวิถี พุทธและมี
นโยบายในการดูแลเด็กให้มีประสิทธิภาพให้มีพัฒนาการท่ีมีความสมบูรณ์พร้อมท้ังร่างกายจิตใจสติปัญญาและ
ความรู้โดยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการดำรงชีพอย่างเป็นสุขให้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมมีสติใช้การดาเนินชีวิตไม่ถูกชักนำไปในทางเส่ือม 

ทางงานคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนเล็งเห็นว่าการท่ีนักเรียนมีศักยภาพของความเป็นพลโลกต้องมีการ
พัฒนาควบคู่กับหลักคุณธรรมเพื่อให้เยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและห่างไกลยาเสพติดรวมท้ังมีจิตใจท่ีดี
งามมีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักของศาสนาและมีความสุขในการทำหน้าท่ีในฐานะ
พลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป 

 
2.  วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนรู้จักนาหลักธรรมไปใช้ในการดาเนินชีวิต 
2.2 เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการเป็นคนดีมีคุณธรรมนาชีวิตมีความเอื้ออาทรกับผู้อื่น  
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3.  เป้าหมาย  
3.1 ผลผลิต (Outputs)  

          3.1.1 เชิงปริมาณนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2565 
          3.1.2 เชิงคุณภาพนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดี 
     3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
         3.2.1 ร้อยละของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

3.2.2 ร้อยละของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม และผ่านเกณฑ์ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
4.  ข้ันตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1.1 ประชุมในกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
1.2 วางแผนเขียนโครงการ 

มีนาคม 2565 คณะทำงาน 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของโครงการ 

ปีการศึกษา 2565 คณะทำงาน 

3. ขั้นติดตาม/ประเมิน (Check) 
3.1 กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการของโครงการ 

มีนาคม 2566 คณะทำงาน 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Act) 
4.1 สรุปผลการจัดกิจกรรม/รายงาน 
โครงการ/พัฒนางานในครัง้ต่อไป 

มีนาคม 2566 คณะทำงาน 

 
5.  สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ    24,000  บาท 
  - เงินอุดหนุน   -  บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 24,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   -  บาท 
 งบกลาง     -  บาท 

ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น  24,000 บาท 
 

ท่ี 
 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 

 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
ต่อต้านยาเสพติด 

2,000 7,000 3,000 12,000 - 12,000 

2. กิจกรรมเวียนเทียนเนื่อง
ในวันสำคัญทางศาสนา 

- - 2,000 2,000 - 2,000 

3. อบรมนักเรียนแกนนำ
คุณธรรมจริยธรรม 

- - 4,000 4,000 - 4,000 

4. ตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง 

- 1,000 1,000 2,000 - 4,000 

5. กิจกรรมส่งเสริมวิถีพุทธ - 1,000  1,000 - 2,000 
รวม 24,000 

 
7.  การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมใน

โครงการ 
สังเกตจากการใช้งาน 

2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนท่ีได้เข้า
ร่วมกิจกรรมในโครงการมีคุณธรรม
จริยธรรม 

ให้นักเรียนทำแบบประเมินความพึง
พอใจของการเข้าร่วมกิจกรรม 

แบบประเมินความพึง
พอใจของการเข้าร่วม
กิจกรรม 

3. นักเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวกมากข้ึน ดูจากรายงานสถิตินักเรียนท่ีผ่าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของกลุ่ม
งานกิจการนักเรียน 

แบบบันทึกคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของกลุ่ม
งานกิจการนักเรียน 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 8.1 นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมปฏิบัติตนตามหลักธรรมท่ีตนเองนับถือ 
          8.2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดี และมีพฤติกรรมเชิงบวกมากข้ึน 
          8.3 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดีตามแนววิถีพุทธ 

 
        

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 
                                  (นางสุทธิรา  เหมทานนท์) 
 
       

ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
        หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 
 
ลงช่ือ      ลงช่ือ  
      (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)              (นางผานิต  ษรเดช) 
          หัวหน้างานแผนงาน       หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 
ความเห็นผู้บริหาร  
 อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ เพราะ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
      ลงช่ือ     ผู้อนุมัติโครงการ       
              (นางบังอร  แป้นคง) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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โครงการ    ส่งเสริมอัตลักษณ์ “ยิ้มง่าย ไหว้สวย” 
แผนงานงบประมาณ   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  
สนองมาตรฐาน สพฐ. ข้อท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อท่ี 3 ด้านโอกาส 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อท่ี 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน 
     ทุกคน 
     ข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงใน 
     ศตวรรษท่ี 21  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สังกัดกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ   กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์ 
ลักษณะโครงการ   (  ) ใหม่     () ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาดำเนินงาน   ปีการศึกษา  2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันปัญหาการอยู่ร่วมกันในสังคมท่ีแต่ละคนต่างทำหน้าท่ีโดยขาดความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ถือว่า
เป็นปัญหาท่ีสำคัญ เพราะการทักทายโดยการยิ้ม การไหว้ ถือเป็นเอกลักษณ์ของ ประเทศท่ีคนต่างชาติต่างยก
ย่องให้กับประเทศไทย อันเป็นเสน่ห์ที่น่าหลงใหลในการกลับมาประเทศไทย ดังนั้นการสร้าง ส่งเสริม และ
พัฒนา การยิ้ม การไหว้ และการทักทาย ถือเป็นสิ่งที่จะช่วยให้คนในสังคมมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งนำไปสู่
ความปรองดองกันภายในสังคม การ พัฒนาการยิ้ม การไหว้ และการทักทาย โดยเริ่มจากตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน สู่การพัฒนาใน ระดับประเทศชาติ   
 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ได้ตระหนักถึงปัญหาการสร้างความ ประทับใจ ปฏิสัมพันธ์ท่ีดีในหมู่คณะ
นี้ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ “ยิ้มง่าย ไหว้สวย” ขึ้น เพื่อส่งเสริม พัฒนาการยิ้ม การไหว้ การ
ทักทาย นอกจากจะทำ ให้คนในสังคมมีความสัมพันธ์ที่ดี ยังทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ฝึกปฏิบัติตาม 
แนวทาง และแบบอย่างการปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในสังคม  
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการไหว้ท่ีถูกต้อง  
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีมารยาทท่ีดี  
2.3 เพื่อให้นักเรียนเกิดความมั่นใจ มีบุคลิกภาพท่ีดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
2.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

  3.1.1 นักเรียนร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจในการไหว้ท่ีถูกต้อง และสามารถนำไปปฏิบัติ
  ในชีวิตประจำวันได้  

3.1.2 นักเรียนร้อยละ 100 เกิดความมั่นใจและมีบุคลิกภาพท่ีดี  
3.1.3 นักเรียนร้อยละ 100 เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม 

3.2 ด้านคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มีกริยามารยาทงดงาม และปฏิบัติได้ถูกต้องเป็น

 ประจำ  
3.2.2 นักเรียนโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา เกิดความมั่นใจและมีบุคลิกภาพท่ีดี มีคุณธรรม

 จริยธรรมท่ีดีงาม 
 

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
      - วางแผนดำเนินการ 
      - เสนอขออนุมัติงานโครงการ 

 
พฤษภาคม 2565 

 

 
นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์ 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
      - ดำเนินงานตามโครงการ 
      กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมมารยาทไทย “ยิ้มง่าย 
ไหว้สวย” 
1.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  
1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน  
1.3 ดำเนินงานตามท่ีวางแผนไว้  
1.4 รายงานผลการดำเนินงาน 

 
 

พฤษภาคม 2565  - 
เมษายน 2566 

 

 
 
ครูท่ีปรึกษาและ
คณะทำงานกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

3. ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Check) 
      - สรุปและการประเมินผลงานโครงการ 

 

เมษายน 2566 
นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์  

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action)  นายวิชัยรัตน์ ทองทิพย์  
 

5. สถานที่ดำเนินงานการ  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
เงินงบประมาณฯ          500 บาท   

- เงินอุดหนุน        500  บาท     
               - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  - บาท 

เงินนอกงบประมาณฯ  - บาท       
งบกลาง    - บาท 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น 500 บาท 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 

 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมมารยาทไทย “ยิ้มง่าย  ไหว้สวย” 
1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  - - - - - - 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน - - - - - - 
3. ดำเนินงานตามท่ีวางแผนไว้ - 500  500  500 
4. รายงานผลการดำเนินงาน - - - - - - 

รวม 500 
 

7. การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการไหว้ท่ีถูกต้อง การสังเกต แบบบันทึกการสังเกต 

2. นักเรียนมีมารยาทท่ีดี การสังเกต 
การสอบถาม 

แบบบันทึกการสังเกต 
แบบสอบถาม 

3. นักเรียนเกิดความมั่นใจ มีบุคลิกภาพท่ีดีและอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

การสังเกต 
การสอบถาม 

แบบบันทึกการสังเกต 
แบบสอบถาม 

4. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริม และพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

การสังเกต 
การสอบถาม 

แบบบันทึกการสังเกต 
แบบสอบถาม 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการไหว้ท่ีถูกต้อง  
8.2 นักเรียนมีมารยาทท่ีดี  
8.3 นักเรียนเกิดความมั่นใจ มีบุคลิกภาพท่ีดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
8.4 นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริม และพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 
 

   ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ  
          (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
 
 
   ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
     หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

 
ลงช่ือ                        ลงช่ือ  

                  (นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์)                                          (นางผานิต  ษรเดช)                                
                     หัวหน้างานแผนงาน                             หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 
 
ความเห็นผู้บริหาร  

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ  เพราะ............................................................................................................................. 

 
 

                                                      ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นางบังอร  แป้นคง) 

                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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ส่วนที่ 4 

การกำกับติดตาม ประเมนิผลและรายงาน 
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ส่วนท่ี 4 
การกำกับติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

1. การกำกับ ติดตาม ควบคุมการใช้งบประมาณ 
 1.1 ผู ้ร ับผิดชอบโครงการ เสนอบันทึกข้อความ เพื ่อขอใช้งบประมาณที ่ผ่านการอนุม ัต ิแล้ว                      
ต่องานนโยบาย แผนงานและจัดสรรงบประมาณ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารเพื่ออนุมัติการใช้งบประมาณ 

1.2 งานนโยบาย แผนงาน และจัดสรรงบประมาณทำบันทึกรายการขอใช้งบประมาณของงาน 
โครงการ/กิจกรรมเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับการสรุปรายงานการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/
กิจกรรม 

1.3 งานนโยบาย แผนงานและจัดสรรงบประมาณ จัดทำบันทึกการใช้เงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 
ตามงานโครงการ กิจกรรม มอบให้งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ ดำเนินการจัดทำบัญชีควบคุมการใช้เงิน
งบประมาณของหน่วยงานผู้รับผิดชอบงานโครงการ/กิจกรรม 

2. การนิเทศติดตาม 
2.1 ฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างาน ติดตามการปฏิบัติตามงานโครงการ/ 

กิจกรรม และให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน 
 2.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบงานโครงการ/กิจกรรม รายงานผล             
การดำเนินงานตามงานโครงการ/กิจกรรม โดยสรุปผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มหรือรูปเล่มอย่างน้อย      
3 เล่ม และนำมามอบให้งานนโยบายและแผนงาน 1 เล่ม 

2.3 งานนโยบาย แผนงาน และจัดสรรงบประมาณประสานงานกับงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์  
จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ 

3. การประเมินผล 
3.1 จัดต้ังคณะกรรมการดำเนินการวางแผนการประเมินผลงานโครงการ/กิจกรรม 
3.2 กำหนดวิธีการประเมิน และระยะเวลาการประเมิน 
3.3 จัดทำเอกสารแผนการประเมิน 
3.4 เสนอผู้บริหารขออนุมัติแผนการประเมิน 
3.5 ดำเนินการประเมินตามแผน 
3.6 สรุปและรายงานผลการประเมิน 

4. การจัดทำรายงานประจำปี 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการ 
4.2 รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการ 
4.3 รายงานสภาพปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงาน 
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แบบรายงานและประเมินผลงานโครงการ 
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

1.ชื่องาน/โครงการ................................................................................................................................................................ 
ช่ือกิจกรรม ............................................................................................................................................................... 
1.1 ลักษณะโครงการ (   ) โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่ 
1.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (กลุ่ม/สาระ/งาน)..................................................................... ................................. 
1.3 สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ข้อท่ี......................  
1.4 สนองนโยบาย สพฐ.   ข้อท่ี...................... 
1.5 สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   ข้อท่ี...................... 
1.6 สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อท่ี...................... 

2.วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1 .............................................................................................................................................................................. 
2.2 .............................................................................................................................................................................. 
2.3............................................................................................................................................................................... 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ..…………………………………………………………………………….……………………………………… 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เริ่มเมื่อ…………………………….…………เสร็จส้ินเมื่อ…………………………...…….…….. 

(  ) เสร็จตามกำหนดเวลา  (  ) เสร็จก่อนเวลา (  ) เสร็จหลังเวลากำหนด 
5. สถานที่จัดกิจกรรมโครงการ……………………………………………………………………………….…………………..…..………………… 
6. งบประมาณ  

6.1 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร/อนุมัติ  จำนวน......................... บาท 
6.2 ท่ีใช้จ่ายจริง    จำนวน......................... บาท 

7. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ท่ี กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
   
   
   
   

8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

( ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) 
( ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60-79) 
( ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 
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8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
( ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ..................................................................................................................... 
( ) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
( ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
( ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

9. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 

………………………………………………………………………………………………………….……..…………………………………………………………..…. 
………………………………………………………………………………………………………….……..…………………………………………………………..… . 
10. ปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….…. 
11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….………….….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….………….….. 

12. หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ (ภาพประกอบกิจกรรม รายละเอียดงาน
โครงการ ฯลฯ ดังแนบ) 

 
ลงช่ือ             ผู้รายงาน          ลงช่ือ           ผู้รับรองรายงาน 

    (.......................................................)               (.......................................................) 
ตำแหน่ง .................................................   หัวหน้ากลุ่ม............................................... 
   ………/............................../...................                          ………/............................../.................. 

 
ลงช่ือ........................................................... 

(นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์) 
หัวหน้างานแผนงาน 

 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 
                 ลงช่ือ 

                            (นางบังอร  แป้นคง) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  
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ภาคผนวก 



                                                                                                                               265 

    

แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
ท่ี  20 /๒๕๖5 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 
----------------------------------------------------- 

   ด้วยโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 เพื่อให้
การจัดการศึกษาของโรงเรียน ได้ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินการบริหาร
งบประมาณ สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน สนองตาม
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

   โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา จึงได้วางแผนการจัดการศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี
การศึกษา 2565 โดยระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากคณะครู-บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 
27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และมาตรา ๓๙ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
ดังนี้  

 1. คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าท่ี ให้คำปรึกษา แนะนำ กำกับติดตาม ให้การดำเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย  

 1. นางบังอร  แป้นคง             ประธานกรรมการ  
 2. นางสมร  สินทวี    รองประธานกรรมการ  
 ๓. นางกาญจนา  ช่วยคง    กรรมการ 
 ๔. นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์   กรรมการ 
 ๕. นางผานิต  ษรเดช    กรรมการและเลขานุการ 

 2. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ มีหน้าท่ี จัดเตรียมข้อมูล วางแผน และ
จัดทำแผนปฏิบัติการ งานโครงการของกลุ่มบริหารวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 ประกอบด้วย 
  1. นางสมร  สินทวี    ประธาน กรรมการ 
  2. นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง   รองประธานกรรมการ 
  3. นางกาญจนา  ช่วยคง    กรรมการ 
  4. นางคำคม  ชาลี    กรรมการ 
  5. นางสุทธิรา  เหมทานนท์   กรรมการ 
  6. นายวราวิทย์  เจริญสุข    กรรมการ 
  7. นางผานิต  ษรเดช     กรรมการ 

  /8. นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์ 
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  8. นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์   กรรมการ 
  9. นางสาวกมลพรรณ  บุญแสวง   กรรมการ 
  10. นางชาลิณี  นวลจันทร์   กรรมการ 
  11. นายโสภณวิชญ์  จันทร์แก้ว   กรรมการ 
  12. นางสาวชนิดา  ยีสมัน   กรรมการและเลขานุการ 

 

 3. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารทั่วไป มีหน้าที่ จัดเตรียมข้อมูล วางแผนและ
จัดทำแผนปฏิบัติการ งานโครงการของกลุ่มบริหารท่ัวไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5   ประกอบด้วย 
  1. นางกาญจนา  ช่วยคง    ประธานกรรมการ 
  2. นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์   รองประธานกรรมการ 
  3. นางคำคม  ชาลี    กรรมการ 
  4. นายวราวิทย์  เจริญสุข    กรรมการ 
  5. นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง   กรรมการ 
  6. นางชาลิณี  นวลจันทร์    กรรมการ 
  7. นายโสภณวิชญ์  จันทร์แก้ว   กรรมการและเลขานุการ 

 

 4. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  มีหน้าที่ จัดเตรียมข้อมูล 
วางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติการ งานโครงการของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5  
ประกอบด้วย 
  1. นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง            รองประธานกรรมการ 
  3. นางสุทธิรา  เหมทานนท์   กรรมการ 
  4. นางผานิต  ษรเดช    กรรมการ 
  5. นายโสภณวิชญ์  จันทร์แก้ว   กรรมการและเลขานุการ  
 5. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล มีหน้าที่ จัดเตรียม
ข้อมูล วางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติการ งานโครงการของกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖5  ประกอบด้วย 
  1. นางผานิต  ษรเดช    ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวชนิดา  ยีสมัน             รองประธานกรรมการ 
  3. นางสุทธิรา  เหมทานนท์   กรรมการ 
  4. นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์   กรรมการ 
  5. นางสาวศิโรรัตน์  บุญกอง   กรรมการ 
  6. นางชาลิณี  นวลจันทร์    กรรมการและเลขานุการ  

 ๖. คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลงานโครงการ  มีหน้าที่ ติดตาม ประสานงาน รวบรวม
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการจากกลุ ่มบริหาร/งานต่าง ๆ ที ่ได้รับอนุมัติ ตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5  ประกอบด้วย 
  1. นางผานิต  ษรเดช    ประธานกรรมการ 
  2. นางสมร  สินทวี    กรรมการ 

  /3. นางสาวชนิดา  ยีสมัน 
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  3. นางสาวชนิดา  ยีสมัน    กรรมการ 
  4. นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง   กรรมการ 
  5. นายวราวิทย์  เจริญสุข    กรรมการ 
  6. นางกาญจนา  ช่วยคง    กรรมการ 
  7. นางสุทธิรา  เหมทานนท์   กรรมการ 
  8. นางสาวกมลพรรณ  บุญแสวง   กรรมการ 
  9. นายโสภณวิชญ์  จันทร์แก้ว   กรรมการ 
  10. นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์   กรรมการและเลขานุการ 
  11. นางชาลิณี  นวลจันทร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  12. นางสาวศิโรรัตน์  บุญกอง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๗. คณะกรรมการจัดพิมพ์ และจัดทำรูปเล่ม  มีหน้าที่  ประสานงาน รวบรวมข้อมูล จัดพิมพ์ และ
จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5  ประกอบด้วย 
  ๑. นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง   กรรมการ 
  3. นางสาวศิโรรัตน์  บุญกอง   กรรมการ 
  4. นางชาลิณี  นวลจันทร์    กรรมการและเลขานุการ 
 
    ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสียสละ รับผิดชอบ เต็มความรู้ ความสามารถ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการสืบไป 
  

ส่ัง ณ วันท่ี  30  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
 
                (นางบังอร  แป้นคง) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
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บันทึกการให้ความเห็นชอบ 
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2565  โรงเรียนควนเกยสุทธิว ิทยา ซึ ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา                         
ของสถานศึกษาระยะ 4 ปี (ปีการศึกษา 2563-2566) ของโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน และสอดคล้องกับนโยบาย            
ของหน่วยงานต้นสังกัดทุกระดับ 

   ในนามของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ขอชื่นชมผู้บริหาร 
คุณครู คณะทำงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานจนลุล่วงสำเร็จไปด้วยดี หวังว่าข้อมูลที่ได้จัดทำ
จะเป็นกรอบแนวทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 
ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในการบริหารและพัฒนาการศึกษาท่ีกำหนดไว้อย่างมีคุณภาพ 

 

   
 

ลงช่ือ   
(นายณรงค์  สุทธิภักดี) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                    โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


