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ค ำน ำ 
 

  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  เล่มนี้  จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ให้มีความ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน  มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ด าเนินการจัดท าตามนโยบายของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 
 

  การด าเนินงานได้ให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมก าหนดแนวทางการพัฒนา  การจัดท า
โครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อขอขอบคุณผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายท่ีได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและมีส่วนร่วมในการจัดท าปฏิบัติการประจ าปีให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 
 
 

        นายจารุวัฒน์    วิกรมธีรานันท์ 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
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โรงเรียนบ้านอ่าวน้้าบ่อ  ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

ส่วนที่  1 
 ข้อมูลพื้นฐาน  

 
1. ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือโรงเรียนบ้านอ่าวน้้าบ่อ   ท่ีต้ัง 72   ถนนศักดิเดช  ต้าบลวิชิต   อ้าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต   
รหัสไปรษณีย์  83000  โทรศัพท์ /โทรสาร  076-391214   เว็บไซต์  www.banaonambor.ac.th   เปิดสอน
ต้ังแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีเขตพื้นท่ีบริการ หมู่ 6 และ   หมู่ 7 ได้แก่ บ้านบ่อแร่ และ 
บ้านอ่าวมะขาม  
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
  โรงเรียนบ้านอ่าวน้้าบ่อช่ือเดิม “ โรงเรียนประชาบาลต้าบลอ่าวมะขาม”ต้ังอยู่หมู่ท่ี 6 ต้าบลวิชิต
สงคราม  อ้าเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต ก่อต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2476 ด้วยความร่วมมือร่วมแรงของชาวต้าบลอ่าว
มะขามและบ่อแร่  ท่ีต้องการให้บุตรหลานได้มีโรงเรียนได้ศึกษาและท่ีส้าคัญคือ  ไม่ต้องการให้บุตรหลานของ
ตนเองไปศึกษาในโรงเรียนท่ีห่างไกลจากหมู่บ้านมากจึงได้ร่วมมือสร้างอาคารหลังแรกขึ้นเป็นอาคารช้ันเดียว
สร้างจากเงินศึกษาพลีในราคา  1410  หลังคาสังกะสีขนาดกว้าง  9  เมตร  ยาว  18 เมตร พร้อมซื้อท่ีดิน 64 
ไร่  3  งาน  30  ตารางวา จากเงินศึกษาพลี  650  บาท  และได้เปิดท้าการสอนเมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 
2477 โดยนายอ้าเภอทุ่งคา  รองอ้ามาตย์เรืองฤทธิ์ เป็นประทานเปิดโรงเรียน  ครั้งแรกมีนักเรียนท้ังหมด  33 
คน นักเรียนชาย 27 คน นักเรียนหญิง 6คน ครูใหญ่ช่ือ  นายจ๋าย   พวงปราง 

โรงเรียนบ้านอ่าวน้้าบ่อ ต้ังแต่ท้าการเปิดสอนมาจนถึงปัจจุบัน เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล – 
มัธยมศึกษาตอนต้น  งานทุกงานได้มีการพัฒนาก้าวหน้าตามล้าดับ ในส่วนของงานวิชาการเท่าท่ีผ่านมาปรากฏ
ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกระดับช้ันอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ  

แผนที่โรงเรียน 

 
 
 

http://www.banaonambor.ac.th/
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แผนผังโรงเรียน 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
2. ข้อมูลผู้บริหาร 

 2.1   ผู้อ้านวยการโรงเรียน นายจารุวัฒน์   วิกรมธีรานนัท์   โทรศัพท์  0817974162                                   
e-mail : Jump.2523@gmail.com    
    การศึกษา ปริญญาโทการบริหารการศึกษา 
   ด้ารงต้าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่วันท่ี  10 พฤศจิกายน 2559   จนถึงปัจจุบัน  

 2.2     รองผู้อ้านวยการโรงเรียน นางสาวปาริชาติ  วิสุทธิชาติ     โทรศัพท์  098 7080994                                   
e-mail : parichat110129@gmail.com    
    การศึกษา ปริญญาโทการบริหารการศึกษา 
   ด้ารงต้าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่วันท่ี  15  ตุลาคม 2563   จนถึงปัจจุบัน  
 
3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนบ้านอ่าวน้้าบ่อ มุ่งการพัฒนา ให้โอกาส พร้อมท้ังบริการทางด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่าง เสมอ

ภาคและท่ัวถึงอย่างมีคุณภาพ น้อมน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เทคโนโลยี สุขภาพดีถ้วนหน้า 
พันธกิจ 

1. ขยายการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แก่ชุมชนได้รับโอกาสทางการเรียนรู้อย่างท่ัวถึงมีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมกิจกรรมน้าความรู้ด้วยวิธีการ 5ส 
3. พัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานทางการศึกษาเน้นความเป็นไทย มีจิตใจสาธารณะ 
4. มุ่งความเป็นสากลด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
5. พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ 

ถนนศักดิเดช 

ทางเข้า ทางออก สนามฟุตซอล 

สนามเด็กเล่น 

โรงอาหาร 

อาคารเรียน 3 

อาคารเรียน 5 

โรงรถ 
อาคารเรียน 2 

ห้องน้้า 

อาคารเรียน 4 

อาคารเรียน 6 ห้องน า้ 
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6. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางนโยบายบริหาร จัดสร้างแนวทางหลักสูตรและ
ร่วมกันระดมทรัพยากร 

เป้าหมาย 
โรงเรียนบ้านอ่าวน้้าบ่อ มีปณิธาณมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม 

จริยธรรมและความรู้ความสามารถในด้านวิชาการ   โดยได้ก้าหนดกลยุทธ์ตามแนวทางของส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)และส้านักงานการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ดังนี้ 

1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และมีความรับผิดชอบ 
2. มีความรู้และทักษะทางวิชาการ โดยเฉพาะเทคโนโลยีและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
3. มีทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
4. มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี รักการออกก้าลังกายและศิลปะ 
5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
6. เพื่อเตรียมการรองรับในการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.ในอนาคต 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 ส่งเสริมผู้เรียนออกก้าลังกายและเล่นกีฬา 
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เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสู่เยาวชน 5ส 
 

 
 
4. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
'มุ่งจัดการศึกษาสู่มาตราฐานสากล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" 

พันธกิจ (Mission) 
ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตและสถานศึกษาในสังกัด ทุกแห่งได้ร่วมกันก้าหนด

ค่านิยมร่วมเพื่อขับเคล่ืนและผลักดัน (PUSH) 
การบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพดังนี้ 

 บริหารการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Participation) โดยเปิดโอกาสทุกภาคี เครื่อข่ายเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบและวิธีหลากหลาย 

 สร้างความเป็นเอกภาพ (Unity) เน้นความเป็นเอกภาพในการบริหารการจัดการ เสริมสร้าง
ความสามัคคีในกลุ่มผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 สร้างระบบการบริการท่ีเป็นเลิศ (Service Mind)มุ่งเน้นให้ผู้บริการการศึกษา ท่ีมีคุณภาพ
จิตใจมุ่งบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพด้วยจิตใจมุ่งบริการ 

 ใช้เทคโนโลยี(HighTechnology)เพื่อบริการการจัดการและการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้อง
กับการเปล่ียนแปลงด้านวิทยาการทันสมัยเพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาก้าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการเรียนรู้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่สากล 
2. ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 
4. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยการมีส่วน

ร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
5.  ข้อมูลนักเรียน ( ณ  วันที ่10  กรกฎาคม 2564) 
 1) จ้านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน  362  คน 
 2) จ้านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน  362   คน  จ้าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

อ.2 2 20 19 39 20 

อ.3 1 19 12 31 31 

รวม 3 39 31 70  

ป.1 2 20 22 42 21 

ป.2 1 21 11 32 32 

ป.3 1 12 18 30 30 

ป.4 1 17 14 31 31 

ป.5 1 18 18 36 36 

ป.6 1 14 20 34 34 

รวม 7 106 101 207  

ม.1 1 16 10 26 26 
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ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.2 1 13 13 26 26 

ม.3 1 20 15 35 35 

รวม 3 49 38 87  

รวมทั้งหมด 13 190 172 362  

 
        3)  จ้านวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส้านักงาน   
                   กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 375 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

4) จ้านวนนักเรียนท่ีมีน้้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  398  คน  คิดเป็นร้อยละ    79.47 
5) มีนักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม  -  คน 
6) มีนักเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ  77  คน 
7) มีนักเรียนปัญญาเลิศ คน 
8) มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 97 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.87 
9) จ้านวนนักเรียนท่ีลาออกกลางคัน (ปีปัจจุบัน)  - คน  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
10) สถิติการขาดเรียน คิดเป็นร้อยละ   0.51    
11)  จ้านวนนักเรียนท่ีเรียนซ้้าช้ัน 11  คน คิดเป็นร้อยละ 2.93 
12)  จ้านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 

อนุบาล 3    จ้านวน   48 จบ 48 คน   ร้อยละ   100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 จ้านวน   32 จบ 32 คน   ร้อยละ   100.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  จ้านวน   24 จบ 24 คน   ร้อยละ   100.00 

13)  สัดส่วนครู : นักเรียน =  1:16 
14) จ้านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ  375  คน  
       คิดเป็นร้อยละ 100.00 
15) จ้านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง  375 คน คิดเป็นร้อยละ  100.00 
16) จ้านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน  375 คน คิดเป็นร้อยละ  100.00 
17) จ้านวนนักเรียนท่ีท้ากิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมท้ังในและนอกประเทศ  375 คน คิดเป็น

ร้อยละ  100.00 
18) จ้านวนนักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

สม่้าเสมอ  375  คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
19) จ้านวนนักเรียนท่ีผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามท่ีก้าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  

364 คน คิดเป็นร้อยละ 97.07 
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20) จ้านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ี
ก้าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 374 คน คิดเป็นร้อยละ 99.73 

 
6. ข้อมูลครูและบุคลากร 

 ครูประจ าการ 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล 
อาย ุ
( ปี ) 

อายุ
ราชการ 
( ปี ) 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา 

1 นายจารุวัฒน์ วิกรมธี
รานันท์ 

41 15 คศ.3 ค.ม. บริหาร
การศึกษา 

ผู้อ้านวยการ 

2 นางสาวปาริชาติ  วิสุทธิชาติ 35 8 คศ.2 ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

รองผู้อ้านวยการ 

3 นางปัญญา  ถากงตา 56 28 คศ.3 ค.บ. สุขศึกษา คณิต/สุขศึกษา 
4 นายชัยยุทธ   ฟักมงคล 54 26 คศ.3 กศ.ม เทคโนโลยี

การศึกษา 
คอมพิวเตอร์/
ศิลปะ 

5 นางรพีพร   นันทภักดิ์ 48 16 คศ.2 คม.  หลักสูตรและการ
สอน 

ภาษาอังกฤษ 

6 นางอมลวัทน์ วรรธนะ
วลัญช์ 

39 16 คศ.2 กศ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

7 นางหฤทัย  นวลศรี 48 11 คศ.2 ค.บ. วิทยาศาสตร์
ท่ัวไป 

วิทยาศาสตร์ 

8 นางสาวกัญญารัตน์  วิจา
ราณ์ 

42 9 คศ.2 ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ 

9 นางหทัยรัตน์  เส้ียมสอน 40 10 คศ.2 บธ.บ ทรัพยากร
มนุษย์ 

สังคม 

10 นางสาวเจษฎารัตน์ สังข์ศิลป์
ชัย 

37 6 คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

11 นางสาวอุไรทิพย์  ช่วยชาติ 35 8 คศ.1 ค.บ. ปฐมวัย อนุบาล 2 
12 นายปรัชญา  บุตรครุธ 32 6 คศ.1 ค.บ. สังคม สังคม 
13 นางสาวอรพิน คาวิจิตร์ 32 6 คศ.1 ค.บ. ปฐมวัย อนุบาล 3 
14 นางสาวอรุณี  อิสระโชติ 44 6 คศ.1 วท.บ. วิทยาศาสตร์

การกีฬา 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 
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ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล 
อาย ุ
( ปี ) 

อายุ
ราชการ 
( ปี ) 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา 

15 นายกิตติ   ชินณฤวงษ์สกุล 35 4 คศ.1 กศ.ม. บริหาร
การศึกษา 

ดนตรี/ศิลปะ 

16 นางสาวณัฐสริลชา   
เพ็ชรจ้าเนียร 

35 3 คศ.1 ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

17 นางสาวพัชรินทร์  อยู่เดช 28 3 คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
18 นางสาวมัชฌิมา  ทุ่งคาใน 31 2 คศ.1 กศ.ม. บริหาร

การศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 

19 นางสาวนพรัตน์  เพชรลูก 26 2 คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
20 นางสาวศานตมน ใจเพ็ง 25 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. การศึกษา

ปฐมวัย 
อนุบาล 

 

ครูอัตราจ้าง / วิทยากร /บุคลากรทางการศึกษา 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล 
อาย ุ
( ปี ) 

ประสบการ
ณ์การสอน/
ท างาน (ปี) 

วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน จ้างด้วยเงิน 

1 นางดวงจันทร์ วิกรมธรีานันท์ 65 41 กศ.บ. การประถมศึกษา คณิตศาสตร์ ครูผู้
ทรงคุณค่า 

2. นางสาวอรณิช  สินโต 31 6 ศษ.บ ครุศาสตร์อิสลาม วิทยากรอิสลาม งบ.สพฐ.  
4. นายภานุพงศ์   ลูกจันทร์ 23 1 ศษ.บ พลศึกษา สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
งบ.เทศบาล

วิชิต 
5. นายพัลลพ  ศรีภาภรณ์ 46 7 ป.6 - นักการภารโรง งบ.สพฐ. 
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7. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 1. อาคารเรียนและอาคารประกอบ 5 หลัง ได้แก่  
 1.1  อาคารเรียน 5 หลัง   
 1.2  อาคารเอนกประสงค์  1 หลัง  
 1.3  บ้านพักครู 4 หลัง     
 1.4  ส้วม  3 หลัง 
 1.5  สนามฟุตซอล  1  หลัง 
 2. จ้านวนห้องเรียนท้ังหมด 13 ห้องเรียน แบ่งเป็น 
         ช้ัน อ. 2 – อ.3    = อ. 2:2 , อ.3: 1 
       ช้ัน ป.1 – ป.6   = ป.1: 2, ป.2: 1, ป.3: 1, ป.4: 1, ป.5:1, ป.6:1  

 ช้ัน ม.1 – ม.3  = ม.1: 1, ม.2: 1, ม.3: 1       
  

8. ข้อมูลงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2565  (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565) 
 งบประมาณ  
ที ่ รายการ เหลือจ่าย คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 รวมเป็นเงิน  ( บาท ) 

1 เงินอุดหนุน  งบประมาณ 2564 1,079,637.12   1,079,637.12 

2 รายได้สถานศึกษา 86,755.30   86,755.30 

3 เงินอุดหนุน กสศ.(ปัจจัยยากจนพ้ืนฐาน) 40,673.42 22,500  63173.42 

4 เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 95,740.00 275,184.00 355,446.00 726370.00 

5 เงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร ปี 2565  411,660.00 156,950.00 568610.00 

6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 301,592.00   301,592.00 

 
9. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

7.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชานเมือง มีประชากรประมาณ 9 ,000 คน 
อาชีพหลัก ของชุมชนคือการท้าประมง  ท้าสวนและการท่องเท่ียว  สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเชิงเขาติดทะเล 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักท่ัวไป คือ ประเพณีการถือ
ศีลอด  

7.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 
          ร้อยละ 95 ประกอบอาชีพรับจ้าง  ค้าขาย 
 ร้อยละ 5 ประกอบอาชีพการท้าสวนยาง          
         ร้อยละ 85 นับถือศาสนาอิสลาม และ ร้อยละ 15 นับถือศาสนาพุทธ   
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           ฐานะทางเศรษฐกิจ /รายได้โดยเฉล่ีย ต่อครอบครัว ต่อปี    96,000 บาท 
           จ้านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว   4  คน 
7.3 โอกาสและข้อจ้ากัดของโรงเรียน 
         โอกาส /จุดแข็ง  

1. ต้ังอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ท่ีส้าคัญและเป็นประโยชน์ เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้้า/สถานท่ีท่องเท่ียว 
/ มัสยิด /วัด  

2. ต้ังอยู่ในเขตท่ีอยู่อาศัย /ใกล้ตลาด/แหล่งชุมชน   
3. สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู ้ 
4. สภาพแวดล้อมดี/ปลอดโปร่ง/ไม่แออัด/บรรยากาศร่มรื่น  
5. ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
6. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน/มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
7. มีวิทยากรในท้องถิ่น/ผู้น้าในท้องถิ่นที่มีความรู้  
8. ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อบริการชุมชนด้านสุขภาพ/กีฬา/สวัสดิภาพ  
9. การคมนาคมสะดวก    
10. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ/ มีการส่งเสริมคุณภาพบุคลากรให้มีจรรยาบรรณครูสนับสนุน

ด้านการพัฒนาบุคลากร  
ข้อจ้ากัด/จุดอ่อน  
1. ต้ังอยู่ในชุมชนท่ีใกล้กับโรงเรียนเอกชน/โรงเรียน อบจ/โรงเรียนรัฐบาลอื่นๆ ท้าให้ผู้เรียน

มีทางเลือกท่ีหลากหลาย ส่งผลต่อจ้านวนผู้เรียนท่ีลดลง 
2. โรงเรียนอยู่ในพื้นท่ีท่ีเส่ียงต่อส่ิงเสพติด 
3. นักเรียนส่วนหนึ่งเป็นนักเรียนท่ีต้องอพยพ ติดตามตามผู้ปกครองส่งผลให้มีนักเรียน    

ย้ายเข้า ย้ายออกบ่อยครั้ง 
4. นักเรียนบางส่วนมีปัญหาในเรื่องครอบครัว เช่น การหย่าร้าง ไม่ได้อยู่กับบิดามารดาส่งผล

ต่อพฤติกรรมและความต้ังใจเรียนของนักเรียน 
 

10. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านอ่าวน้้าบ่อ จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช  2551 ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2564  โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังนี้ 
  หลักสูตรระดับการศึกษาปฐมวัย  

โรงเรียนบ้านอ่าวน้้าบ่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นระยะเวลา 2 ปี การศึกษาโดยรับเด็กอายุ
ต้ังแต่ 5-6 ปี  และได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ อนุบาลปีท่ี 2 อายุ 5 ปี อนุบาลปีท่ี 3 อายุ 6 ปี และจัดแบ่ง
การเรียนเป็น 2 ภาคเรียน ดังนี้ 
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สาระการเรียนรู ้ เวลาเรียน / สัปดาห์ 

อนุบาล 2 อนุบาล 3 
1. สาระการเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  4 2 
2. สาระการเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลสถานท่ี แวดล้อมเด็ก  14 13 
3. สาระการเรียนเรื่องธรรมชาติรอบตัว  17 13 
4. สาระการเรียนเรื่องส่ิงต่างๆ รอบตัวเด็ก 1 8 

รวม 36 36 
 

ประสบการณ์ส้าคัญ 
- ด้านร่างกาย  
- ด้านอารมณ์และจิตใจ  
- ด้านสังคม  
- ด้านสติปัญญา  

สาระท่ีควรเรียนรู้ 
- เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  
- เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล สถานท่ีแวดล้อมเด็ก 
- ธรรมชาติรอบตัว  
- ส่ิงต่างๆ รอบตัวเด็ก  
 

หลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

สาระการเรียนรู/้กิจกรรม 
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 120 120 120 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 120 120 120 
วิทยาศาสตร์ 100 100 100 120 120 120 160 160 160 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 80 80 80 80 80 120 120 120 
ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
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สาระการเรียนรู/้กิจกรรม 
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 20 20 40 40 40 40 40 40 
ภาษาต่างประเทศ 80 80 80 80 80 80 120 120 120 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 880 880 880 840 840 840 880 880 880 
กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
   - ศาสนา - - - - - - 80 80 80 

 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 40 40 40 40 40 40 - - - 

 หน้าท่ีพลเมือง 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

 ทักษะอาชีพ - - - - - - 80 80 40 

รวมเวลาเรียนสาระเพิ่มเติม 80 80 80 80 80 80 200 200 200 
รายวิชาตามจุดเน้น 
 -  ศาสนา 40 40 40 40 40 40 - - - 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 - กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้          

   - แนะแนว 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
   - ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
  - ชุมนุม  30 30 30 30 30 30 30 30 30 

   - กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
รวมเวลาเรียน 1,080 ชม/ป ี 1,200 ชม/ป ี
   

11. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
1) ห้องสมุด มีจ้านวนหนังสือในห้องสมุดท้ังหมด 2,200  เล่ม  ได้เปิดให้บริการกับนักเรียนและบุคลากร

ในโรงเรียน ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ ท้ังในคาบเรียนและนอกเวลาเรียน  เปิด
โอกาสให้ผู้ใช้บริการได้ยืมหนังสือต่างๆเพื่อใช้ในการสืบค้นหาข้อมูลท่ีเป็นต่อการเรียน โดยใช้ระบบ
บันทึกการยืม และการคืนหนังสือ   ส้าหรับจ้านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษานี้  คิดเป็น   
170  คน/วัน  คิดเป็นร้อยละ 52.15 ของนักเรียนท้ังหมด    

2) ห้องท่ีจัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีท้ังหมด  12 ห้อง ได้แก่   ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการทางภาษา   
ห้องสมุด  ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องคณิตศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์   ห้องดนตรี   โรงอาหาร  ห้อง
ส้านักงาน  ห้องพัสดุ  ห้องพยาบาล  ห้องสภา 
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3) คอมพิวเตอร์      มีจ้านวนท้ังหมด      31 เครื่อง 
 ใช้เพื่อการเรียนการสอน    27   เครื่อง 
 ใช้ในงานบริหาร    4  เครื่อง  
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน   
 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้ 
(จ านวนคร้ัง / ปี) ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
2.ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
3.ห้องวิทยาศาสตร์ 
4.ห้องดนตรี 
5.โรงอาหาร 
6.ห้องประชุม 
7.ห้องสมุด  
8.สนามเด็กเล่น 
9.แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
10. ห้องคณิตศาสตร์ 
11. สวนพฤกษศาสตร์ 

520 
680 
680 
350 
200 
120 
200 
200 
200 
680 
680 

 
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช้ 
(จ านวนคร้ัง / ป)ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้้า  
2. ป่าชายเลนคลองเกาะผี 
3. มัสยิดบ้านบ่อแร่ 
4. ศูนย์กีฬาสะพานหิน 
5. สวนหลวง  ร 9 
6. สวนสัตว์ภูเก็ต 
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
8.สวนศรีภูวนาท 
9.ทัพเรือภาคท่ี 3 
10.ชุมชนต่างๆ 

2  / ปี 
3 /  ปี 
10 /  ปี 
5/  ป ี
2 /  ปี 
2 /  ปี 
2 /  ปี 
15 / ปี 
10/ป ี
5 / ปี 
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4) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/นักเรียน                

ในปีการศึกษานี้ 
 1. นางสาวอรณิช   สินโต   ให้ความรู้เรื่องสอนคุณธรรมจริยธรรม 
 2. เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอนามัยต้าบลวิชิต ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ / โรคฟัน /ยุงลาย 
 3. เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอนามัยแหลมช่ัน ให้ความรู้เรื่องการรักษาฟัน 
 4. เจ้าหน้าท่ีต้ารวจ สภ.เมือง (ครูแด) ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด 
 5. นางเมตตา  นนทรีย์   ให้ความรู้เรื่องการเพ้นท์ผ้าบาติก 
 6. นางจรวยพร  สมหวัง   ให้ความรู้เรื่องการท้าดอกไม้เกล็ดปลา 
 7. นางสุคนธ์  คงพันธ์   ให้ความรู้เรื่องระเบียบการเงินและพัสดุ 
 

12. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
  12.1 ผลงานดีเด่น  
 ประเภทสถานศึกษา  
   -   รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจ้าปีการศึกษา 2564 ประเภทโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาขนาดกลาง ระดับยอดเยี่ยม   หน่วยงานท่ีจัด   ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   -   รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจ้าปีการศึกษา 2563 ประเภทสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ระดับดี   หน่วยงานท่ีจัด   ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   -  รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง  อันดับ 1  ประเภทโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดกลาง 
 ประเภทผู้บริหาร  
   -   รางวัลเกียรติบัตรผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ  
ประจ้าป ี2563  หน่วยงานท่ีจัด ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 ประเภทครู    

ชื่อ – สกุล รางวัล จากหน่วยงาน/องค์กร 

นายชัยยุทธ  ฟักมงคล รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนท่ีประสบ
ผลส้าเร็จในด้านการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

ส้านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ต 

นางสาวอรุณี  อิสระโชติ ผู้ฝึกซ้อม นักเรียนจนได้รับรางวัลชนะเลิศ
ประกวดแถวลูกเสือ เนตรนารีระดับจังหวัด 
ประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ ่

ส้านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต นางสาวพัชรินทร์  อยู่เดช 

นางสาวกัญญารัตน์  วิจาราณ์ 
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ชื่อ – สกุล รางวัล จากหน่วยงาน/องค์กร 

นางหฤทัย  นวลศรี ครูผู้สอนท่ีมีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายวิชิต
สงคราม สพป.ภูเก็ต 

ส้านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ต 

นางสาวณัฐสริลชา  เพ็ชรจ้าเนียร การพัฒนาส่ือและนวัตกรรม คลิปการสอนใน
การพัฒนาความสามารถในการอ่านการเขียน
ท่ีเป็นผลส้าเร็จ ระดับดีเย่ียม 

ส้านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ต 

นางสาวอรุณี  อิสระโชติ การพัฒนาส่ือและนวัตกรรม คลิปการสอนใน
การพัฒนาความสามารถในการอ่านการเขียน
ท่ีเป็นผลส้าเร็จ ระดับดี 

ส้านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ต 

นางหทัยรัตน์  เส้ียมสอน 

นางสาวณัฐสริลชา เพ็ชรจ้าเนียร รางวัลครูผู้สอนท่ีมีความมุ่งมั่นและทุ่มเท 
ส่งผลให้นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย สูงกว่าระดับประเทศ
(คะแนนเฉล่ีย 55.33) o-net ระดับช้ัน ม.3 
ปี 2563 

สพป.ภูเก็ต 
(30 เม.ย. 64) 

นางสาวณัฐสริลชา เพ็ชรจ้าเนียร รางวัลครูผู้สอนท่ีมีความมุ่งมั่นและทุ่มเท 
ส่งผลให้นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย สูงกว่าระดับประเทศ
(คะแนนเฉล่ีย 58.17) o-net ระดับช้ัน ป.6 
ปี 2563 

สพป.ภูเก็ต 
(30 เม.ย. 64) 

นางสาวอรุณี อิสระโชติ รางวัลผู้บังคับบัญชาดีเด่นประจ้าปี 2564 ส้านักงาน ลส.แห่งชาติ
ร่วมกับ สพป.ภูเก็ต 

 
 ประเภทนักเรียน 

ท่ี ชื่อ - สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
1. เด็กชายพงศภัค  หย่าหลง ม.3 เด็กดีเด่นจังหวัดภูเก็ตประจ้าปี 2565 

เนื่องในงานวันเด็ก ปี 2565 
สมาคมสภาสังคม
สงเคราะห์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมก์ 

2 เด็กชายณัฐดนัย  หอมจันทร์ ป.3 ชนะเลิศแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 
9 ปี ภายใต้โครงการเพื่อสร้างแรง
บันดาลใจและสร้างโอกาสให้กับ

ส้านักงานการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย จังหวัด
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ท่ี ชื่อ - สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
เยาวชนต่อยอดสู่ระดับอาชีพ SAT 
Football Thailand Championship 
“แชมป์ชนแชมป์” 

เชียงราย ร่วมกับบริษัท
ฟุตบอล 108 จ้ากัด 

3 นางสาวกิตติมา     แก้วปาน 
เด็กหญิงปานณัฐฎา  แก้วมีบุญ 
เด็กชายวราวุทธิ์    บิลม่าหลี 
เด็กหญิงศศินา       ศราณุวัฒน ์
เด็กหญิงจันทร์จิรา  ส่องรอบ 
เด็กหญิงรอฮันน ี เกาวนันท์ 
เด็กหญิงสาริต้า      - 
เด็กชายอนุวัฒน์ สายวงศ์เบียง 

ม.3 
ม.3 
ม.3 
ม.2 
ม.3 
ม.3 
ม.3 
ม.3 

ผ่านเข้ารอบ 30 ทีมในด่านท้าทายท่ี 2 
ELECTRIC FIELD สายE ภูเก็ตภายใต้
โครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรม
พลังงานไฟฟ้า - The Electric 
Playground 

ส้านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) 

 

12.2 คุณภาพการจัดการศึกษา 
 1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (ONET) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลเฉล่ียของคะแนนลดลงทุกกลุ่มสาระ ดังตารางเปรียบเทียบผลการสอบ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 25621 และ 2563 

รายวิชา ปี2562 ปี2563 เพิ่ม/ลด 

ภาษาไทย 45.41 58.17 +12.76 
อังกฤษ 30.99 40.87 +9.88 

คณิตศาสตร์ 29.74 27.39 -2.35 

วิทยาศาสตร์ 29.03 36.98 +7.95 

รวมเฉล่ีย 33.79 40.85 +7.06 

 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จากผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (ONET) ช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลเฉล่ียของคะแนนเพิ่มขึ้นในสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
และวิทยาศาสตร์   ดังตารางเปรียบเทียบผลการสอบ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 และ 2563 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนสอบระดับชาติ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3   

รายวิชา ปี 2562 ปี2563 เพิ่ม/ลด 

ภาษาไทย 59.32 55.33 -3.99 
อังกฤษ 35.55 29.47 -6.08 
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รายวิชา ปี 2562 ปี2563 เพิ่ม/ลด 

คณิตศาสตร์ 25.45 20.21 -5.24 

วิทยาศาสตร์ 31.55 28.01 -3.54 

รวมเฉลี่ย 37.97 33.26 -4.71 

12.3 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย   ปีการศึกษา 2563 

รายการ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ระดับผลการประเมิน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 82.68 ดีเลิศ 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

87.67 ดีเลิศ 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้  

77.99 ดี 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ี
ดีของสังคม 

76.52 ดี 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

88.56 ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ      87.33 ดีเลิศ 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 

100 ยอดเยี่ยม  
 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 100 ยอดเยี่ยม  

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 88 ดีเลิศ 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

72 ดี 

2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารการเรียนรู้
เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

76 ดี 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

88 ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี  3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส้าคัญ     86 ดีเลิศ 
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รายการ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ระดับผลการประเมิน 

3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

100 ยอดเยี่ยม  

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

88 ดีเลิศ 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับวัย 

87 ดีเลิศ 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน้าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

80 ดีเลิศ 

รวม 3 มาตรฐาน 85.34 ดีเลิศ 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา 2563 

รายการ 
คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ 
ระดับผลการ

ประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 88.39 ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 85.76 ดีเลิศ 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค้านวณ 90.52 ยอดเยี่ยม 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

92.10 ยอดเยี่ยม 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 78.33 ดี 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 90.23 ยอดเยี่ยม 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 78.72 ดี 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 84.63 ดีเลิศ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 91.03 ยอดเยี่ยม 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก้าหนด 95.97 ยอดเยี่ยม 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 92.12 ยอดเยี่ยม 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 88.27 ดีเลิศ 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 87.96 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 90.83 ยอดเยี่ยม 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก้าหนดชัดเจน 88.00 ดีเลิศ 
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รายการ 
คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ 
ระดับผลการ

ประเมิน 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 88.00 ดีเลิศ 
๒.๓ ด้าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

95.00 ยอดเยี่ยม 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 89.00 ดีเลิศ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

98.00 ยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู้ 

87.00 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 89.20 ดีเลิศ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน้าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

89.00 ดีเลิศ 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 95.00 ยอดเยี่ยม 
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 94.00 ยอดเยี่ยม 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน้าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

80.00 ดีเลิศ 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

88.00 ดีเลิศ 

รวม 3 มาตรฐาน 89.48 ดีเลิศ 

 

12.4 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2564 
        กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อ
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

/ร้อยละ 

สนองมาตรฐานการ 
ศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
นิเทศภายใน 1.เพื่อให้ครูได้ปรับปรุงพัฒนา

กระบวนการท้างานของตนให้ถูกต้อง
และเป็นผลดีต่อผู้เรียน 

1.ครูทุกคน สามารถจัด
กิจกรรมการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มฐ.3  ตบช.1-5 
มฐ.2  ตบช.3-4 
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โรงเรียนบ้านอ่าวน้้าบ่อ  ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

/ร้อยละ 

สนองมาตรฐานการ 
ศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
2. เพื่อให้ครูได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน

การปฏิบัติงาน 
 

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

3. ครู นักเรียน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ร้อยละ 90 มี
ความพึงพอใจต่อโครงการ  

ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ใหม่ๆจากกิจกรรมการ
แข่งขันวิชาการ 

2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศและอัจฉริยภาพ 

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
ทางวิชาการของสถานศึกษา 

4. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1.นักเรียนร้อยละ 80 ศึกษา
ค้นคว้า หาความรู้ใหม่ๆจาก
กิจกรรมการแข่งขันทาง
วิชาการ 

มฐ.1  ตบช.1-2 
 

พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

1.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

2.เพื่อยกระดับของการทดสอบ 
RT/NT/O-NET ของโรงเรียนให้สูงขึ้น 

3.ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห์ คิดค้านวณอย่างเป็นระบบ 

1.นักเรียนร้อยละ 75 มผีล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ 
เรียนให้สูงขึ้น  
2.นักเรียนร้อยละ 80 มีความ 
สามารถในการคิดวเิคราะห์ 
คิดค้านวณอย่างเป็นระบบ 

มฐ.1  ตบช.1-2 
 

พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

1.เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในตามกฏกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 
2. เพื่อเตรียมการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยต้นสังกัดและการประเมิน
คุณภาพภายนอกโดย สมศ. 
4.เพื่อรักษาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนให้พัฒนาขึ้น 

1.ครู บุคลากร ผู้เรียนและ
ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความ
เข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ
กิจกรรมได้อย่างมีคุณภาพ 
2.โครงการมีคุณภาพตาม
มาตรฐานของ สมศ/สพฐ. 
ร้อยละ 90 

มฐ.2  ตบช.1-3 
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โรงเรียนบ้านอ่าวน้้าบ่อ  ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

/ร้อยละ 

สนองมาตรฐานการ 
ศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
พัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 

1.โรงเรียนมีเว็บไซต์ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
2.เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ภายในโรงเรียนให้มีคุณภาพและ
สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

1.โรงเรียนมีเว็บไซต์ท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู ้

2.ครู นักเรียนร้อยละ 95
สามารถสืบค้นข้อมูลสาร 
สนเทศของโรงเรียนได้ 

มฐ.2 ตบช.5-6 

สัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

1.ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และสนุกกับการเรียนรู ้

2.ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์
ผลงานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และคณิตศาสตร์ 

3.ส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักการน้าเสนอ
ผลงานของตนเอง กล้าแสดงออก
ในทางท่ีถูกท่ีควร 

4.เพื่อให้นักเรียนได้น้าประสบการณ์ตรง
ไปประยุกต์ใช้ในการด้าเนินชีวิตและ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1.นักเรียนร้อยละ 98 มีการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้และเกิดการ
พัฒนาตนเอง 

2.นักเรียนร้อยละ 80 มีความ
รับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

มฐ.1  ตบช.1-2 
มฐ.3  ตบช.1 
 

 
กลยุทธ์ที ่2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส้านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

/ร้อยละ 

สนองมาตรฐานการ 
ศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
สภานักเรียน 1.เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับการ

ปกคอรงระบอบประชาธิปไตย 
1.  นักเรียนร้อยละ 90 มี

ความรู้ ความเข้าใจเกียวกับ
ระบบประชาธิปไตย 

มฐ.1  ตบช.1-2 
มฐ.3  ตบช.1 
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โรงเรียนบ้านอ่าวน้้าบ่อ  ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

/ร้อยละ 

สนองมาตรฐานการ 
ศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
2.เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเอง

เกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความ
เสมอภาคและหน้าท่ีตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

3.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่ง
ประโยชน์ท้ังปวงของโรงเรียน 

2.  นักเรียนร้อยละ 85 
สามารถปฏิบัติตนตามสิทธิ
และหน้าท่ีตามหลัก
ประชาธิปไตยได้ 

วันส้าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

1.เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนได้ร่วม
กิจกรรมวันส้าคัญ 
2.เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวัน
ส้าคัญกับชุมชน 
3.เพื่อให้นักเรียนน้าความรู้จากการ
ปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะการเรียนรู้และ
สร้างจิตส้านึกในการรักท้องถิ่น 

1. นักเรียนร้อยละ 92.39 ท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมมีความ รู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับวันส้าคัญ
ต่างๆ 
2.นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วม
กิจกรรมมีความตระหนักและ
เกิดจิตส้านึกท่ีดี 

มฐ.1  ตบช.1-2 
มฐ.3  ตบช.1 

 

ห้องเรียนสีขาว 1.เพื่อให้นักเรียนท่ีมีปัญหาต้อการความ
ช่วยเหลือได้รับค้าปรึกษาแนะน้าท่ี
ถูกต้องเหมาะสมจากผู้ท่ีเป็นแกนน้า
และครูท่ีปรึกษา 

1.นักเรียนร้อยละ 85 ท่ีเข้า
ร่วมมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมท่ีจัดขึ้น 

มฐ.1  ตบช.1-2 
มฐ.3  ตบช.1 
 

การออมทรัพย์ 1.เพื่อให้ผู้เรียนใช้เงินอย่างประหยัดและ
รู้จักอดออม 

2.เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักวางแผนการใช้
จ่ายเงินอย่างมีเหตุผล 

1.ร้อยละ90 ของผู้เรียนใช้เงิน
อย่างประหยัดและรู้จักการ
ออม 

2.ร้อยละ 90 ของผู้เรียนรู้จัก
การวางแผนการใช้จ่ายเงิน
อย่างมีเหตุผล 

มฐ.1  ตบช.1-2 
มฐ.3  ตบช.1 

 

กิจกรรม 5ส 
 
 
 

1.เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้รู้จักการสร้าง
พื้นฐานนิสัย 5ส และน้ามาใช้ในชีวิต
ประวันวนั 

1.บริเวณโรงเรียนร้อยละ 90 มี
ความสะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อยตามหลัก 5ส 

มฐ.1  ตบช.1-2 
มฐ.3  ตบช.1 
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โรงเรียนบ้านอ่าวน้้าบ่อ  ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

/ร้อยละ 

สนองมาตรฐานการ 
ศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
 
 
 

2.เพื่อสร้างความตระหนักให้เยาวชน
สนใจและพัฒนาสภาพแวดล้อมของ
ตนเองให้น่าอยู่ 

3.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
หน่วยงาน ปตท.กับเยาวชนและครู
อาจารย์ซึ่งอยู่ในท้องถิ่นเดียวกัน 

2.นักเรียนร้อยละ 90 ให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5ส 

 
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

/ร้อยละ 

สนองมาตรฐานการ 
ศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
ส่งเสริมวินัยและ
พฤติกรรม
นักเรียน 

1. เพื่อการเรียนรู้ท่ีดี มีวัฒนธรรม
ถูกต้องเป็นแบบอย่างท่ีดี 

2. เพื่อลดปัญหาทางด้านพฤติกรรมท่ีไม่
พึงประสงค์ของนกัเรียน 

1.นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับ
การพัฒนาพฤติกรรมท่ีดี 

มฐ.1  ตบช.1-2 
มฐ.2  ตบช.1-3 
  

ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1. เพื่อส่งเสริมให้ครู ผู้ปกครองและ 
นักเรียนได้รว่มกันวางแผนและ
แก้ปัญหาของผู้เรียน 
2. เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและพัฒนาตามศักยภาพ 
3. เพื่อท่ีครูจะทราบข้อมูลของนักเรียน
ท้ังทางบ้านและโรงเรียน แล้วสามารถ
น้ามาแก้ไขช่วยเหลือนักเรียนในด้าน
การเรียนและการด้ารงชีวิตในสังคมได้ 

1.นักเรียนร้อยละ 100 
ได้รับการช่วยเหลือในด้าน
ต่างๆอย่างทันท่วงที 
2. นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับ
การพัฒนาจนมีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ 
3. ครู ผู้ปกครอง นักเรียน 
ชุมชน ร้อยละ 90 มีความ
พึงพอใจในการจัดระบบดูแล
ช่วย เหลือของโรงเรียน 

มฐ.1  ตบช.1-2 
มฐ.2  ตบช.1-6 
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โรงเรียนบ้านอ่าวน้้าบ่อ  ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

/ร้อยละ 

สนองมาตรฐานการ 
ศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
เข้าค่ายลูกเสือ 
เนตรนารี สามัญ 
สามัญรุ่นใหญ่ 

1.เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีได้ฝึกความ
อดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วย
ตัวเองรู้ จักอยู่และท้างานร่วมกับ
ผู้อื่น 

2.เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีเป็นพลเมือง
ดี ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ 

3.เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนา
ตนเองได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ
จากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้
เพิ่มเติม 

4.เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพ  
เจตคติ ค่านิยมในการด้ารงชีวิต
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

1.นักเรียนร้อยละ 80 มี
ทักษะในการท้างาน
แก้ปัญหาจากสถานการณ์
ปฎิบัติจริงและปรับตัวเข้า
กับเพื่อนในหมู่ได้ 
2.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 
80 มีความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมตามโครงการ 

มฐ.1  ตบช.1-2 
มฐ.3  ตบช.1 

 
 

โครงการหนูน้อย 
ยิ้มใส 

1.เพื่อเสริมทันตสุขภาพให้เด็กนักเรียน
ปฐมวัย 

2.เพื่อให้ความรู้เรื่องทันตอนามัยให้เด็ก
ปฐมวัย 

3.นักเรียนสามารถน้าความรู้ท่ีได้รับมา
ใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ 

1.ร้อยละ 90 ของผู้เรียนน้า
ความรู้ไปปฏิบัติในชีวิต 
ประจ้าวันได้ 

 มฐ.1 ตบช.1-4 

กีฬาสู่ความเป็น
เลิศ 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็น
ความส้าคัญในการดูแลสุขภาพให้
แข็งแรงอยู่เสมอ 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมการเล่นกีฬาท้ังในและนอก
โรงเรียน 
3. เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่าง
นักเรียน ครูและชุมชน 

1. นักเรียนทุกคนเห็น
ความส้าคัญของการออก
ก้าลังกายโดยการเล่นกีฬา 
2. นักเรียนร้อยละ 98 เข้า
ร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬา 
ท้ังในและนอกโรงเรียน 
3. นักเรียนทุกคนรู้จักวิธีการ
ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติ
ให้โทษ  

มฐ.1 ตบช.1-2 
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โรงเรียนบ้านอ่าวน้้าบ่อ  ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

/ร้อยละ 

สนองมาตรฐานการ 
ศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีร่างกายท่ี
แข็งแรง มีจิตใจร่าเริง แจ่มใส รู้จักรัก
สามัคคีในหมู่เพื่อน 
5.เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีการป้องกนั
ตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ  

 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

/ร้อยละ 

สนองมาตรฐานการ 
ศึกษาของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
ศึกษาดูงาน 
พัฒนาครู 
บุคลากร
ทางการศึกษา 

1.เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
และรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ
น้ามาปรับใช้ในการจัดการบริหาร
การศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.เพื่อให้เห็นถึงระบบการจัดการเรียนรู้
ของหน่วยงานต่างๆ 
3.เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการ
ด้าเนินงานด้านการจัดการเรียนรู ้
4.เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือใน
การจัดการเรียนรู้ 

1.ครู นักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านอ่าวน้้าบ่อท่ี
เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 
95 มีความพึงพอใจใน
กิจกรรม 

มฐ.2  ตบช.1-2,4 
 

การรวมกลุ่ม PLC 1.เพื่อใช้กระบวนการ PLC ในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้เกิดการร่วมมือกันทุกฝ่ายใน
ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนในเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่
ผู้เรียน 

เพื่อใช้กระบวนการ PLC ใน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้
เกิดประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้เกิดการร่วมมือกัน
ทุกฝ่ายในด้านการศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนใน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่
ผู้เรียน 

มฐ.2  ตบช.1-2,4 
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โรงเรียนบ้านอ่าวน้้าบ่อ  ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

/ร้อยละ 

สนองมาตรฐานการ 
ศึกษาของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
ผลิตส่ือและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียน   ในการคิดค้นสร้างสรรค์ และ
ผลิตส่ือนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือ
เทคโนโลยีอย่างหลากหลาย 
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูสร้างและพัฒนา
ส่ือ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการ
สอน 

1.ครูทุกคนมีความรู้
ความสามารถในการคิดค้น
สร้างสรรค์ และผลิตส่ือ
นวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ส่ือเทคโนโลยีอย่าง
หลากหลาย 
2. ครูทุกคน สร้างและ
พัฒนาส่ือ/นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน 

มฐ.2  ตบช.1-2,4 
 

 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

/ร้อยละ 

สนองมาตรฐานการ 
ศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
ซ่อมแซม 
ปรับปรุง 
บ้ารุงรักษา ระบบ
สาธารณูปโภค  

1. เพื่อปรับปรุงอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

2. เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องเรียน
อุปกรณ์ต่างๆในอาคารเรียนและบริเวณ
โรงเรียนให้พร้อมในการใช้งาน
ตลอดเวลา 

3. เพื่อให้โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อมท่ีดี มีบรรยากาศท่ีเอื้อ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1.นักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาร้อยละ 92 มี
ความพึงพอใจในสภาพ 

แวดล้อมและบรรยากาศท่ี 
เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

มฐ.2  ตบช. 5-6 

การปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในโรงเรียน 

1.เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากร
โรงเรียนบ้านอ่าวน้้าบ่อผนึกก้าลังเพื่อ

1.ครู/นักเรียนร้อยละ 100 มี
ความร่วมมือในการปลูกและ
ดูแลต้นไม้ 

มฐ.2  ตบช. 5 
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โรงเรียนบ้านอ่าวน้้าบ่อ  ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

/ร้อยละ 

สนองมาตรฐานการ 
ศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
ปลูกต้นไม้ในโรงเรียน บ้านและท่ี
สาธารณะอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

2. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน 

3. เพื่อสร้างค่านิยม ความรับผิด ชอบต่อ
ส่วนรวม รักชาติและสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

สัปดาห์ศิษย์ลูก 1.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บ้านกับโรงเรียน 

2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียน
ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน 

3.เพื่อร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนใน
การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการ
ด้านต่างๆของนักเรียนได้อย่าง
เหมาะสม 

1.ร้อยละ 80 การมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครอง องค์กร 
หน่วยงานในการจัด
การศึกษา 

2.ร้อยละ 80 ของผู้ปกครอง
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการ ศึกษา 

3.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

มฐ.3  ตบช. 4-5  
 

ส่งเสริม
ความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับ
ชุมชน 

1.เพื่อร่วมกันวางแผนพฒันาการศึกษา
และแจ้งข่าวสารความเคล่ือนไหวทาง
การศึกษา 
2.เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและ
การมีส่วนร่วมระหว่างคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1.ร้อยละ 90 ชองชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาโรงเรียน 

มฐ.3  ตบช. 4-5  
 

 
12.5 จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของปีการศึกษา 2563 

ระดับการศึกษาปฐมวัย  

 1) ด้านคุณภาพเด็ก  
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โรงเรียนบ้านอ่าวน้้าบ่อ  ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

 จุดเด่น  

 1.  เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้้าหนักส่วนสูง ตามเกณฑ์ มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย สามารถ
ดูแลสุขภาพและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  

 2.  เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตส้านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม  
 3. เด็กท้างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ใน

สังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจ้าวันอย่างดี  
จุดที่ควรพัฒนา  

 1.  ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการอ่าน  
 2. การท้ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย  
 3. การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยท่ีดี เช่น การล้างมือก่อนออกจากห้องน้้า ห้องส้วม และการ

เลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย  
 4.  การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ  
 5. การใช้ค้าพูดขอบคุณ ขอโทษ  
 6. การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย  
2)  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 จุดเด่น  

 1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
 2. การจัดส่ิงอ้านวยความสะดวกให้บริการด้าน อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ครูได้รับ

การพัฒนาด้านวิชาชีพ  
จุดที่ควรพัฒนา  

 1.  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
 2.  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง  
 3. ก้าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน  

 3) ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

 จุดเด่น  

1. เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
2. เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
3. มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 

จุดที่ควรพัฒนา  

1. จัดอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและตรงกับความต้องการของเด็ก 
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12.5.2  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  1) ด้านคุณภาพของเด็ก/ผู้เรียน 
 จุดเด่น  

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจากครูผู้สอนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม 
3. ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  
4. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตท่ีดี สามารถช่วยเหลือตนเอง ได้ตามความเหมาะสม 
5. ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มเติมทางด้านอาชีพ สามารถ น้าไปต่อยอดในการท้างานต่อไปได้ 
6. สถานศึกษาส่งเสริมบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับตกแต่งอาคาร

และสถานท่ีต่าง ๆ รวมถึงแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีความน่าดู น่าอยู่ และน่าเรียนมากขึ้น 
จุดที่ควรพัฒนา  
1. การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดค้านวณ ให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
2. พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการท้างานเป็นทีม 

เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ  
3. การพัฒนาค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนทุกระดับช้ันให้สูงขึ้นหรือมีคุณภาพเป็นไป

ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องเป็นล้าดับ  
4. สถานศึกษาการจัดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขาดการปฏิบัติท่ีต่อเนื่อง จริงจัง 

 2) ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 จุดเด่น 

1. ผู้น้า ท่ีใช้หลักธรรมาภิบาล บริหารแบบมีส่วนร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพโดยการประชุม
และให้ค้าแนะน้าอยู่เสมอ  

2. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยมีก้าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 
ท่ีชัดเจนและมีแผนปฏิบัติการประจ้าปีของสถานศึกษา  

3. คณะครูมีความสามัคคีและให้ความร่วมมือกับผู้บริหารเป็นอย่างดี  
จุดควรพัฒนา 
1. บุคลากรบางส่วนยังไม่เข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  จึงควรสร้าง

ความรู้ให้กับคณะครู บุคลากรได้เข้าใจว่าระบบประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกลไกส้าคัญในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนด้วยกระบวนการ Professional Learning Community (PLC) และเปิดโอกาสให้ครูทุกคนได้มีส่วนร่วม
ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง 
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 3) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็ก/ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 จุดเด่น 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความต้ังใจ และมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอน 
ปฏิบัติหน้าท่ีตามภาระงานเต็มเวลาทุกคน  

2. ห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีมุมประสบการณ์ มุมผลงานนักเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ท้างานวิจัยในช้ันเรียน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ  

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เย่ียมบ้านครบทุกคน 
จุดควรพัฒนา 
1. พัฒนาศักยภาพทางด้านการท้างานวิจัยในเรื่องส่ือนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา

คุณภาพด้านเทคนิคและวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
2. พัฒนาในเรื่องหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่นให้เด่นชัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมี

ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเองมากยิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  2565 

 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ้าปีงบประมาณ 2565  ประกอบด้วยปรัชญาโรงเรียน 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้นและเป้าหมายตัวชี้วัด  ดังนี้ 

1.  วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านอ่าวน้้าบ่อ มุ่งการพัฒนาให้โอกาสพร้อมท้ังบริการทางด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง

เสมอภาคและท่ัวถึง มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานด้วยกระบวนการ 5 ส เคียงคู่หลักเศรษฐกิจพอเพียง

เพียบพร้อมเทคโนโลยี สุขภาพดีถ้วนหน้าด้วยวิถีกีฬา 

2.  พันธกิจของสถานศึกษา 

1. ขยายการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แก่ชุมชนได้รับโอกาสทางการเรียนรู้อย่างท่ัวถึงมีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมกิจกรรมน้าความรู้ด้วยวิธีการ 5ส 
3. พัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานทางการศึกษาเน้นความเป็นไทย มีจิตใจสาธารณะ เน้นการ บูรณาการ

ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. มุ่งความเป็นสากลด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
5. พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
6. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางนโยบายบริหาร จัดสร้างแนวทางหลักสูตรและ

ร่วมกันระดมทรัพยากร 

3.  นโยบายของสถานศึกษา 

1.  เร่งรัด พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามจุดหมายตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พ.ศ.  2551  และนโยบายของส้านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. ลดอัตราการตกซ้้าช้ันของนักเรียนและแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต้่า ด้วยการสอนซ่อมเสริม
ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  เช่น  อินเตอร์เน็ต   ส่ือ  IT ต่างๆ และจัดให้มีระบบการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

3. มุ่งเน้นประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยใช้กระบวนการนิเทศ  ติดตาม  ควบคุม  และ
ก้ากับอย่างเป็นระบบ  เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีวางไว้ 

4. พัฒนา  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้ออ้านวยและเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆ 

5. ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอน  สุขภาพอนามัยและ
คุณธรรมจริยธรรม  และบูรณาการการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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6. สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของโรงเรียนในทุกๆด้าน 
7. โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนในโอกาสต่างๆตามความเหมาะสม  โดยเฉพาะกิจกรรมการสร้าง

ภูมิคุ้มกันสารเสพติด 
8. รับนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนโดยยึดหลักความเสมอภาคในการเข้ารับการศึกษาตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540 
9. ส่งเสริมพัฒนากิจกรรม  5 ส  อย่างต่อเนื่อง 
10. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพในการท้างานการเล่ือน

วิทยฐานะ มีความรู้ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยทันยุค ทันเหตุการณ์ 

4.  เป้าหมายของสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านอ่าวน้้าบ่อ มีปณิธาณมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม 

จริยธรรมและความรู้ความสามารถในด้านวิชาการ   โดยได้ก้าหนดกลยุทธ์ตามแนวทางของส้านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)และส้านักงานประถมศึกษาภูเก็ต ดังนี้ 

1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และมีความรับผิดชอบ 
2. มีความรู้และทักษะทางวิชาการ โดยเฉพาะเทคโนโลยีและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
3. มีทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
4. มีสุขภาพกาน สุขภาพจิตท่ีดี รักการออกก้าลังกายและศิลปะ 
5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
6. เพื่อเตรียมการรองรับในการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.ในอนาคต 

5. กลยุทธ์ 

1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เน้นภาษาต่างประเทศ 

2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส้านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ้านาจทางการศึกษาหลัก 

ธรรมมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

6. จุดเน้น 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น โดยผลการทดสอบระดับชาติ          

(O-NET) เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 (Student Achievement) 
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2.  เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ (EQ : Emotion Quotient) 

3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นและนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน (Literacy , Numeracy & 
Reasoning Abilities) 

4. นักเรียนทุกคนมีความส้านึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และอยู่อย่างพอเพียง(Sufficiency & 
Public Mind) 

5. นักเรียนท่ีมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปศาสตร์ทุกคนได้รับ
การส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ 

6. ประชากรวัยเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา ด้วยทางเลือกท่ีหลากหลาย เพื่อลด
อัตราเด็กตกหล่น ออกกลางคัน ส่งเสริมการเรียนต่อหรือประกอบอาชีพ (Alternative Access) 

7. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปล่ียนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม (ASEAN Community) 

8. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็ง
และได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก (Quality Schools) 

ตัวชี้วัด เป้าหมายและโครงการ           

โรงเรียนบ้านอ่าวน้้าบ่อได้ก้าหนดตัวชี้วัดความส้าเร็จ เป้าหมาย และโครงการจ้าแนกตามกลยุทธ์ 

จุดเน้น ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ

ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้

จุดเน้น ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 

ปีฐาน 
เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น โดยผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3  
(Student -chievement) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาหลักระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานจากการประเมิน
ระดับชาติเพิ่มขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ 3 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

ภาษาไทย 

 
 
 
 
 

58.17 
27.39 

 
 
 
 
 

58.17 
30.39 

1. โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 4 
กลุ่มสาระหลัก 
2. โครงการส่งเสริม
ผู้เรียนความเป็นเลิศ 
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จุดเน้น ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 

ปีฐาน 
เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 

คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 

36.98 
40.87 

 
55.33 
20.21 
28.01 
29.47 

39.98 
43.87 

 
58.33 
23.21 
31.01 
32.47 

3. โครงการทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

2. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับ
การเตรียมความพร้อมด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยอย่างมี
คุณภาพ (EQ : Emotion 
Quotient) 

- ร้อยละของนักเรียนมีการ
จัดเตรียมความพร้อม
ปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 
-ร้อยละของนักเรียนท่ีจบ
การศึกษาก่อน
ประถมศึกษาตาม
ก้าหนดเวลาของหลักสูตร 

ร้อยละ100 
 
 

ร้อยละ100 

ร้อยละ100 
 
 

ร้อยละ100 
 

1. โครงการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
และสุนทรียปฐมวัย 
2. โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์
น้อย 
3. โครงการลูกเสือ
น้อย จิตอาสา 
4. โครงการหนูน้อย
นักประดิษฐ์ตามวิถี
ชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.  การเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 3 ทุกคนอ่านออก เขียน
ได้ คิดเลขเป็นและนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6  ทุกคน
อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลข
คล่อง และมีทักษะการคิดขั้น
พื้นฐาน (Literacy , 
Numeracy& Reasoning 
Abilities) 

- ร้อยละของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ี
สามารถ 
       * อ่านออก 
       * เขียนได้ 
       * คิดเลขเป็น 

-  ร้อยละของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
       * อ่านคล่อง 

 
 
 
ร้อยละ 92 
ร้อยละ 92
ร้อยละ 92 

 
 

ร้อยละ 92 

 
 
 
ร้อยละ 95 
ร้อยละ 95
ร้อยละ 95 

 
 

ร้อยละ 95 

1. โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 4 
กลุ่มสาระหลัก 
2. โครงการส่งเสริม
ผู้เรียนความเป็นเลิศ 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565             หน้าท่ี   35 

 

โรงเรียนบ้านอ่าวน้้าบ่อ  ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

จุดเน้น ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 

ปีฐาน 
เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 

       * เขียนคล่อง 
       * คิดเลขคล่องและมี
ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน 
-  ร้อยละของนักเรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
-  ร้อยละของนักเรียนมี
ความ สามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ตาม ระดับ
การศึกษา 

ร้อยละ 92
ร้อยละ 92 
 
ร้อยละ 90 
 
 
 
 
ร้อยละ 93 
 
 

ร้อยละ 95
ร้อยละ 95 
 
ร้อยละ 95 
 
 
 
 
ร้อยละ 96 
 

4.  นักเรียนท่ีมีความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ศิลปศาสตร์ทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ 

-  ร้อยละของนักเรียนท่ีมี
ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
-  ร้อยละของนักเรียนท่ีใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู ้
-  อัตราส่วนของ
คอมพิวเตอร์ 1: 10 
-ร้อยละของนักเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตร 

ร้อยละ95 
 
 

ร้อยละ100 
 

1 : 15 
 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ100 
 

1 : 10 
 

ร้อยละ 95 
 

1. โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 4 
กลุ่มสาระหลัก 
2. โครงการส่งเสริม
ผู้เรียนความเป็นเลิศ 
3. โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
สนับสนุนบริหาร
การจัดการและการ
จัดการเรียนการ
สอน 

นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน มีความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

-ร้อยละของนักเรียนได้รับ
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ร้อยละ100 
 

ร้อยละ100 
 

1. โครงการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน 
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จุดเน้น ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 

ปีฐาน 
เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 

มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปล่ียนแปลงในสังคมพหุ-
วัฒนธรรม (ASEAN 
Community) 

(ปีงบประมาณ 
2565) 

 
กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส้านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก  

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

จุดเน้น ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 

ปีฐาน 
เป้าหมาย 

โครงการ/

กิจกรรม 

1.  นักเรียนทุกคนมีความ
ส้านึกในความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะและอยู่อย่าง
พอเพียง 

-  ร้อยละของนักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
-  ร้อยละของนักเรียนมี
ความส้านึกในความเป็น
ไทย 
-  ร้อยละของนักเรียนได้
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย สังคมศึกษา 
ประชาธิปไตย มีความเป็น
พลเมืองและพลโลก 
-  ร้อยละของนักเรียนได้
ร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 
-  ร้อยละของนักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม 
(คุณธรรม 8 ประการ คือ 

ร้อยละ 96.93 
 
 
 

ร้อยละ 95 
 
 

ร้อยละ 95 
 
 
 
 

ร้อยละ 95 
 
 

ร้อยละ 95 
 
 

ร้อยละ 99.93 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 

1. โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม
ประเพณีไทยและ
ความส้าคัญทาง
ศาสนา 
2.  โครงการ
ส่งเสริมวินัยและ
พฤติกรรม
นักเรียน 
3.  โครงการเข้า
ค่ายพักแรม 
ลูกเสือ เนตรนารี 
3. โครงการสภา
นักเรียน 
4.  โครงการสวน
พฤกษศาสตร์ 
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จุดเน้น ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 

ปีฐาน 
เป้าหมาย 

โครงการ/

กิจกรรม 

ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มี
วินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี 
มีน้้าใจ และกตัญญู) 
-  ร้อยละของนักเรียน
ประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนาและกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม
อย่างสม่้าเสมอ 
-  ร้อยละของนักเรียน
ได้รับการส่งเสริมความมีจิต
สาธารณะ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
-  ร้อยละของนักเรียน
ได้รับการจัดการศึกษาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 
 

ร้อยละ 95 
 
 
 
 

ร้อยละ 95 
 
 
 

ร้อยละ 95 
 

 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 

ร้อยละ  
 
 

5.  โครงการ
อารยธรรม
เกษตรกรรม 
6.  โครงการ
เรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน 
(ปีงบประมาณ 
2565) 

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง ครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

จุดเน้น ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 

ปีฐาน 
เป้าหมาย 

โครงการ/

กิจกรรม 

1.  ประชากรวัยเรียนกรวัย
เรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึง
บริการทางการศึกษา ด้วย
ทางเลือกท่ีหลากหลาย เพื่อ
ลดอัตราเด็กตกหล่น ออก
กลางคัน ส่งเสริมการเรียนต่อ 
หรือประกอบอาชีพ 
(Alternative Access)          

- ร้อยละของผู้เรียนต่อ
จ้านวนประชากรวัยเรียน
ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 
-ร้อยละของผู้จบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามก้าหนด 
เวลาของหลักสูตร 

ร้อยละ 95 
 
 
 

ร้อยละ 95 
 
 

ร้อยละ 100 

ร้อยละ 97 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 100 

1.โครงการ 
ส่งเสริมผู้เรียน
ความเป็นเลิศ 
2. โครงการ
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 
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โรงเรียนบ้านอ่าวน้้าบ่อ  ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

จุดเน้น ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 

ปีฐาน 
เป้าหมาย 

โครงการ/

กิจกรรม 

- ร้อยละของผู้เรียนได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายทาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
-  ร้อยละของผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจท่ีได้รับการ
บริการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
-อัตราการออกกลางคัน
ลดลง 
- อัตราการเรียนต่อของผู้
จบช้ัน ม.3สูงขึ้น 
- จ้านวนนักเรียนอายุต้่า
กว่า 15 ปี ท่ีต้ังครรภ์ลดลง 
-จ้านวนคดีเด็กและเยาวชน
ท่ีถูกด้าเนินคดีโดยสถาน
พินิจคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนลดลง 
-ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ปัญหาสังคมให้กับผู้เรียน 
-ร้อยละของนักเรียนท่ีมี
พฤติกรรมเส่ียงต่อสารเสพ
ติดลดลง 
-ร้อยละของนักเรียนท่ีติด
สารเสพติดเข้ารับการบ้าบัด 

 
 

ร้อยละ 95 
 
 

ร้อยละ 95 
 

ร้อยละ 95 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 98 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 100 
 

3. โครงการเข้า
ค่ายพักแรม 
ลูกเสือ เนตรนารี 
4.กิจกรรมแนะ
แนว 
5. สถานศึกษาสี
ขาว 
6. ส่งเสริม
ความสัมพันธ์
ชุมชน 
7.  ประชุม
ผู้ปกครอง 
“สนทนาศิษย์
ลูก” 
8.อาหารกลางวัน 
9.ส่งเสริมวินัย
และพฤติกรรม
นักเรียน 
10.อารย
เกษตรกรรม 
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โรงเรียนบ้านอ่าวน้้าบ่อ  ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

จุดเน้น ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 

ปีฐาน 
เป้าหมาย 

โครงการ/

กิจกรรม 

1.  นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปล่ียน แปลงในสังคมพหุ
วัฒนธรรม (ASEAN 
Community) 

-ร้อยละของครูได้รับการ
พัฒนาเป็นครูเก่ง มี
คุณภาพและคุณธรรม 
-ร้อยละของครูท่ีได้รับการ
พัฒนาด้วยระบบ IT 
-ร้อยละของครูสามารถ
จัดการเรียนการสอนด้วย
คอมพิวเตอร์พกพาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
-ร้อยละของครูท่ีสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร
ได้ 
-ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการเตรียมความ
พร้อมด้านภาษาท่ีสองเพื่อ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 1. โครงการเรียนรู้
สู่ประชาคม
อาเซียน 
(ปีงบประมาณ 
2565) 

2. โครงการ
พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 

3. โครงการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
สนับสนุน
บริหารการ
จัดการและการ
จัดการเรียนการ
สอน 

4. โครงการผลิต 
จัดหาส่ือ 
นวัตกรรม การ
จัดการเรียนการ
สอน 
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โรงเรียนบ้านอ่าวน้้าบ่อ  ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ้านาจทางการศึกษาหลัก 
ธรรมมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

จุดเน้น ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
โครงการ/
กิจกรรม 

1. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ มีระบบประกัน
คุณภาพภายในท่ีเข้มแข็ง
และได้รับการรับรองจาก
การประเมินคุณภาพ
ภายนอก (Quality 
Schools) 
 

-ร้อยละของสถานศึกษามี
ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในท่ีเข้มแข็งครบ
องค์ประกอบตาม
กฎกระทรวง 
-ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
เข้ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามได้รับการ
รับรองคุณภาพ 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 1.โครงการ
พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 
2.โครงการ
ส่งเสริม
ความสัมพันธ์
และความ
ร่วมมือกับ
ชุมชน 
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โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
 

ส่วนที่ 3 
ประมาณการรายรบั และแผนการใช้จา่ย ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
 ส าหรับแผนการใช้จ่ายของสถานศึกษา ให้แบ่งรายจ่ายออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  ส่วนท่ี 1 งานบริหาร
ท่ัวไป  ส่วนท่ี 2 งานวิชาการ  ส่วนท่ี 3 งบกลางซึ่งต้ังไว้ส าหรับส ารองจ่าย    
 

1.  ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2565 

 ท่ี รายการ เหลือจ่าย คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 รวมเป็นเงิน 

1 เงินอุดหนุน  งบประมาณ 2564 1,079,637.12     1,079,637.12  บาท  

2 รายได้สถานศึกษา 86,755.33     86,755.33  บาท  

3 
เงินอุดหนุน กสศ.(ปัจจัยยากจน
พื้นฐาน) 

40,673.42 22,500   63,173.42  บาท  

4 
เงินอุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน 

  275,184.00 355,446.00 630,630.00  บาท  

5 
เงินอุดหนุนท่ีได้รับจัดสรร  
ปีงบประมาณ 2565 

  411,660.00 156,950.00 568,610.00  บาท  

6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 301,592.00     301,592.00  บาท  

รวมทั้งสิ้น 1,508,657.87 709,344.00 512,396.00 2,730,397.87  บาท  
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[ช่ือเร่ืองเอกสาร] USER 

 

 
2. แผนการใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565 
     แผนการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)   โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ   สพป.ภูเก็ต 

ที่ รายการ/กิจกรรม/โครงการ รายหัว กิจกรรมพัฒนา เงินรายได้ อื่นๆ สนับสนุน อปท. รวมเป็นเงิน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

  ยอดยกมา(30 ก.ย. 2564)    603,786.59       301,592.00   86,755.33             992,133.92      

  จัดสรร งบ 65 (1 ต.ค. 2564)    568,610.00                 568,610.00      

  รวมเป็นเงิน  1,172,396.59       301,592.00   86,755.33          1,560,743.92      

1 งานบริหารทั่วไป 25 % ของ
งบประมาณทั้งหมด 

   293,099.15         75,398.00   21,688.83                -                  -           390,185.98      

  1.1 งบด าเนินงาน                 

  ค่าตอบแทน                 

  ค่าใช้สอย      30,000.00                

  ค่าวัสดุ    100,000.00                

  ค่าสาธารณูปโภค    160,000.00                

  1.2 งบลงทุน                 

    - อาคาร สิ่งก่อสร้าง                 

    - ค่าครุภัณฑ์                 

  รวม 290,000.00               

  เหลือ        3,099.15                
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โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
 

ที่ รายการ/กิจกรรม/โครงการ รายหัว กิจกรรมพัฒนา เงินรายได้ อื่นๆ สนับสนุน อปท. รวมเป็นเงิน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

2 งานวิชาการ 55% ของ
งบประมาณทั้งหมด 

   644,818.12        165,875.60   47,715.43            858,409.16      

  2.1 งบด าเนินงาน                  
1 ส่งเสริมพัฒนาการและสุนทรีย

ปฐมวัย 
       5,000.00                   5,000.00  นางสาวอุไรทิพย์    วิชาการ  

2 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย      10,000.00                 10,000.00  นางสาวอรพิน   วิชาการ  

3 ลูกเสือน้อย จิตอาสา        5,000.00                   5,000.00  นางสาวอุไรทิพย์    วิชาการ  

4 หนูน้อยนักประดิษฐ์ตามวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง 

       5,000.00                   5,000.00  นางสาวศานตมล   วิชาการ  

5 นิเทศภายใน        2,000.00                   2,000.00  นางสาวพัชรินทร์ วิชาการ 

6 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
4 กลุ่มสาระหลัก 

   100,000.00               100,000.00  นางหฤทัย วิชาการ 

7 ผลิต จัดหาสื่อ นวัตกรรม การ
จัดการเรียนการสอน 

     20,000.00                 20,000.00  นางอมลวันทน์ วิชาการ 

8 ส่งเสริมผู้เรียนความเป็นเลิศ        7,000.00        108,000.00             115,000.00  นางสาวมัชฌิมา วิชาการ 

9 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้    180,000.00               180,000.00  นางหฤทัย วิชาการ 

10 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา        3,000.00                   3,000.00  นางหฤทัย วิชาการ 

11 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

       4,000.00                   4,000.00  นางสาวมัชฌิมา วิชาการ 
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โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
 

ที่ รายการ/กิจกรรม/โครงการ รายหัว กิจกรรมพัฒนา เงินรายได้ อื่นๆ สนับสนุน อปท. รวมเป็นเงิน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

12 จัดหาวัสดุฝึกสอบสอนและ
ครุภัณฑ์   

   100,000.00               100,000.00  นางสาวมัชฌิมา วิชาการ 

13 ส่งเสริมคุณธรรมประเพณีไทย
และความส าคัญทางศาสนา 

     45,050.00                 45,050.00  นางรพีพร  บท.  

14 ความปลอดภัยในโรงเรียน        5,000.00                   5,000.00  นายกิตติ  บท.  

15 ส่งเสริมวินัยและพฤติกรรม
นักเรียน 

       4,000.00                   4,000.00  นางสาวอรุณี    บท.  

16 เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตร
นารี 

        120,000.00              120,000.00  นางสาวอรุณี    บท.  

17 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน        5,000.00                   5,000.00  นางสาวกัญญา
รัตน์   

 บท.  

18 สถานศึกษาสีขาว        3,000.00                   3,000.00  นางสาวกัญญา
รัตน์   

บท. 

19 ส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน      10,000.00                 10,000.00  นางหทัยรัตน์  บท.  

20 ประชุมผู้ปกครอง “สนทนาศิษย์
ลูก” 

     19,000.00                 19,000.00  นางหทัยรัตน์ บท. 

21 สภานักเรียน        5,000.00                   5,000.00  นายกิตติ บท. 

22 ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม 
บ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค
และอาคารสิ่งก่อสร้างของ
โรงเรียน 

   150,000.00     62,000.00           212,000.00  นายกิตติ  บท.  
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โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
 

ที่ รายการ/กิจกรรม/โครงการ รายหัว กิจกรรมพัฒนา เงินรายได้ อื่นๆ สนับสนุน อปท. รวมเป็นเงิน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

23 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

     50,000.00                 50,000.00  นายกิตติ  บท.  

24 พัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนบริหารการจัดการและ
การจัดการเรียนการสอน 

     23,800.00                 23,800.00  นายชัยยุทธ  บท 

25 สวนพฤกษศาสตร์      10,000.00                 10,000.00  นางสาวมัชฌิมา  บท 

26 อารยเกษตรกรรม      30,000.00                 30,000.00  นายชัยยุทธ บท. 

27 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2565 

       5,000.00                   5,000.00  นางอมลวัทน์ บง. 

28 เพ่ิมประสิทธิภาพครูสู่การ
ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย 

     14,700.00                 14,700.00  นางสาวนพรัตน์ บง.. 

  รวม    820,550.00       228,000.00   62,000.00                -                  -       1,110,550.00      
  2.2 งบบุคลากร  10% ของ

งบประมาณทั้งหมด 
156,074.39                

29 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวาม
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

     37,355.00     60,000.00       30,000.00         127,355.00  นางปัญญา บค. 

30 สร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร               -       10,000.00             10,000.00  นางปัญญา/ 
น.ส.เจษฎารัตน์ 

บค. 

  รวม      37,355.00                   -     70,000.00      30,000.00                -          137,355.00      



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565     ห น้ า  | 46 
 

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
 

ที่ รายการ/กิจกรรม/โครงการ รายหัว กิจกรรมพัฒนา เงินรายได้ อื่นๆ สนับสนุน อปท. รวมเป็นเงิน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

  งบเทศบาลต าบลวิชิต                 

31 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านอ่าวน้ าบ่อ 

    
  

   1,146,600.00     1,146,600.00  นางสาวอรพิน   บท. 

32 เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
(ปีงบประมาณ 2565) 

       3,000.00    
  

     118,900.00        121,900.00  นายปรัชญา บท. 

33 การแข่งขันกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
5  (ปีงบประมาณ 2565) 

       3,000.00    

  

     204,100.00        207,100.00  นางสาวอรุณี บท. 

  รวม       6,000.00                   -              -                  -       323,000.00        329,000.00      

หมายเหตุ 
 ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

ยอดยกมา หมายถึง ยอดเงินคงเหลือในทะเบียนคุมของเงินทุกประเภท ต้ังแต่ 30 กันยายนปีก่อน 
ได้รับจัดสรร  หมายถึง ประมาณการท่ีโรงเรียนจะได้รับจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนท้ังปี 
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โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
 

ตารางการจัดสรรเงินงบประมาณ ตามแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 2565 

ท่ี รายการ/กิจกรรม/โครงการ อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา เงินรายได้ เงินอื่นๆ 
อปท.

สนับสนนุ 
รวมเป็นเงิน 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1 ส่งเสริมพัฒนาการและสุนทรียปฐมวัย       5,000.00   
 

  
 

      5,000.00 นางสาวอุไรทิพย์    

2 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย      10,000.00                 10,000.00  นางสาวอรพิน   
3 ลูกเสือน้อย จิตอาสา       5,000.00                   5,000.00  นางสาวอุไรทิพย์    
4 หนูน้อยนักประดิษฐ์ตามวิถีชีวิต

เศรษฐกิจพอเพียง 
      5,000.00                   5,000.00  นางสาวศานตมล   

5 นิเทศภายใน       2,000.00                   2,000.00  นางสาวพัชรินทร์ 
6 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4 

กลุ่มสาระหลัก 
   100,000.00                100,000.00  นางหฤทัย 

6.1กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน RT, NT,O-NET 

     11,000.00            นางอมลวัทน์ 

-  RT,NT ป.1,ป.3       3,000.00            นางสาวพัชรินทร์ 
- O-NET ป.6,ม.3       8,000.00            นางอมลวัทน์ 
6.2 กิจกรรม Open House      22,000.00            นางหฤทัย 
6.3 กิจกรรมวันสุนทรภู่ควบคู่
ภาษาไทย 

      8,500.00            นางสาวณัฐสริลชา 

6.4 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต      21,000.00            นางสาวณัฐสริลชา 
6.5 กิจกรรมพัฒนาการอ่านเขียน  คิด
เลขเป็น 

      5,000.00            นางสาวณัฐสริลชา 

6.6 กิจกรรมคณิตคิดสนุก       3,000.00              
ช่วงชั้นที่ 1       1,000.00            นางสาวพัชรินทร์ 
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โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
 

ท่ี รายการ/กิจกรรม/โครงการ อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา เงินรายได้ เงินอื่นๆ 
อปท.

สนับสนนุ 
รวมเป็นเงิน 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ช่วงชั้นที่ 2       1,000.00            นางดวงจันทร์ 
ช่วงชั้นที่ 3       1,000.00            นางอมลวัทน์ 

6.7 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์     20,000.00            นางสาวกัญญารัตน์ 

6.8  ภาษาอังกฤษน่ารู้       2,000.00            นางสาวนพรัตน์ 

6.9 กิจกรรมปรับพ้ืนฐาน             75,000.00      นางหฤทัย 

7 
  

ผลิต จัดหาสื่อ นวัตกรรม การจัดการ
เรียนการสอน 

     20,000.00                 20,000.00  นางอมลวันทน์ 

7.1 สร้างสื่อออนไลน์      10,000.00           นางหฤทัย/ 
นายชัยยุทธ 

7.2กิจกรรมสร้างสื่อด้วยมือ      10,000.00            นางดวงจันทร์ / 
นางหทัยรัตน์ 

8 
  

ส่งเสริมผู้เรียนความเป็นเลิศ       7,000.00     08,000.00             115,000.00  นางสาวมัชฌิมา 

8.1 สอบธรรมศึกษา       7,000.00            นางหฤทัย 

8.2  มารยาทไทย          3,000.00          นายปรัชญา 
8.3  อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (นานาชาติ) 

       10,000.00          นางสาวพัชรินทร์ 

8.4  อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (TEDET) 

       10,000.00          นางสาวกัญญารัตน์ 
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โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
 

ท่ี รายการ/กิจกรรม/โครงการ อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา เงินรายได้ เงินอื่นๆ 
อปท.

สนับสนนุ 
รวมเป็นเงิน 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

8.5  กิจกรรมพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน 
กีฬาเซปักตะกร้อ 

       10,000.00          นางสาวอรุณี  
นายภานุพงค์ 

8.7  กิจกรรมพัฒนาทักษะงาน
ประดิษฐ์ 

       10,000.00          นางปัญญา 

8.8 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน
ทัศนศิลป ์

       10,000.00          นางดวงจันทร์   
นายกิตติ 

8.8 กิจกรรมสง่เสริมความเป็นเลิศด้าน
ดนตรี 

       10,000.00          นายกิตติ 

8.9  กิจกรรมเยาวชนนักข่าววิถีใหม่        10,000.00          นางสาวอรุณี 
8.11 กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้าน
เทคโนโลยี 

       10,000.00          นายชัยยุทธ 

8.12 กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรม        25,000.00          นางสาวมัชฌิมา 

9 
  
  

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้    180,000.00                180,000.00  นางหฤทัย 
9.1  กิจกรรมค่ายวิทย์คณิต      30,000.00            นางหฤทัย 
9.2 กิจกรรมทัศน-ศึกษาแหล่งเรียนรู ้    150,000.00            นางหฤทัย 

10 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา       3,000.00                   3,000.00  นางหฤทัย 
11 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
      4,000.00                   4,000.00  นางสาวมัชฌิมา 

12 จัดหาวัสดุฝึกสอบสอนและครุภัณฑ์      100,000.00                100,000.00  นางสาวมัชฌิมา 

13 ส่งเสริมคุณธรรมประเพณีไทยและ
ความส าคัญทางศาสนา 

     45,050.00                 45,050.00  นางรพีพร 
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โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
 

ท่ี รายการ/กิจกรรม/โครงการ อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา เงินรายได้ เงินอื่นๆ 
อปท.

สนับสนนุ 
รวมเป็นเงิน 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

14 ความปลอดภัยในโรงเรียน       5,000.00                   5,000.00  นายกิตติ 
15 
  

ส่งเสริมวินัยและพฤติกรรมนักเรียน       4,000.00                   4,000.00  นางสาวอรุณี   
15 .1 กิจกรรมส่งเสริมความประพฤติ
และวินัยเชิงบวก 

      2,000.00            นางสาวอรุณี 

15.2  ห้องเรียนสวยด้วยมือเรา       2,000.00            นางสาวอรุณี  
นายกิตติ 

16 เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี      120,000.00              120,000.00  นางสาวอรุณี   

17 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน       5,000.00                   5,000.00  นางสาวกัญญารัตน์   

18 สถานศึกษาสีขาว       3,000.00                   3,000.00  นางสาวกัญญารัตน์   
19 ส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน      10,000.00                 10,000.00  นางหทัยรัตน์ 
20 ประชุมผู้ปกครอง “สนทนาศิษย์ลูก”      19,000.00                 19,000.00  นางหทัยรัตน์ 
21 สภานักเรียน       5,000.00                   5,000.00  นายกิตติ 
22 ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม บ ารุงรักษา 

ระบบสาธารณูปโภคและอาคาร
สิ่งก่อสร้างของโรงเรียน 

   150,000.00         62,000.00            212,000.00  นายกิตติ 

23 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู ้

     50,000.00                 50,000.00  นายกิตติ 

24 พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุน
บริหารการจัดการและการจัดการเรียน
การสอน 

     23,800.00                 23,800.00  นายชัยยุทธ 

25 สวนพฤกษศาสตร์      10,000.00                 10,000.00  นางสาวมัชฌิมา 
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โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
 

ท่ี รายการ/กิจกรรม/โครงการ อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา เงินรายได้ เงินอื่นๆ 
อปท.

สนับสนนุ 
รวมเป็นเงิน 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

26 อารยเกษตรกรรม      30,000.00                 30,000.00  นายชัยยุทธ 
27 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ 2565 
       

5,000.00  
                 5,000.00  นางอมลวัทน์ 

28 เพ่ิมประสิทธิภาพครูสู่การปฏิบัติงาน
ด้านการเบิกจ่าย 

     14,700.00                 14,700.00  นางสาวนพรัตน์ 

29 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวาม
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

     37,355.00         60,000.00        30,000.00          127,355.00  นางปัญญา 

30 สร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร          10,000.00             10,000.00  นางปัญญา/ 
นางสาวเจษฎารัตน์ 

31 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน
อ่าวน้ าบ่อ 

    
  

    1,146,600.00     1,146,600.00  นางสาวอรพิน   

32 เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
(ปีงบประมาณ 2565) 

      3,000.00    
  

      118,900.00        121,900.00  นายปรัชญา 

33 การแข่งขันกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 5  
(ปีงบประมาณ 2565) 

      3,000.00    
  

     204,100.00        207,100.00  นางสาวอรุณี 
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โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
รายละเอียดโครงการและงบประมาณ 
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โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

แบบเสนองาน/โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนบ้านอ่าวน ้าบ่อ 

 
1. กลุ่มบริหาร วิชาการ          งาน/กลุ่มสาระ ปฐมวัย 
2. ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม    ส่งเสริมพัฒนาการและสุนทรียปฐมวัย 
        เป็นกิจกรรมประเภท.    กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน 
3. ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม   โครงการ/กิจกรรม  ต่อเนื่อง     
4. สอดคล้องและสนองนโยบาย   
    4.1 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10  
    มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง-มีคุณธรรม    
  เป็นพลเมืองดี 
     4.2 ยุทธศาสตร์    
          ด้านผู้เรียน  1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
    3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้  
          ด้านครู 1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 2 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

ด้านการบริหารจัดการ 
      1 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจัด 
ประสบการณ์ 
                2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 

4.3 จุดเน้นโรงเรียน ข้อท่ี 2.  เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ (EQ : Emotion Quotient) 

4.4  ยุทธศาสตร์ สพป.ภูเก็ต ข้อท่ี ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
  1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
  2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

4.5  มาตรฐานการศึกษา ข้อท่ี  1  คุณภาพของเด็ก   
  1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
  1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
  1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
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  1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

4.6 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ❑  ห่วง ( มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ) 

     ❑  เงื่อนไข (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ) 
5. หลักการและเหตุผล 
    หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  ก าหนดให้เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนา
ทางด้านร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา  ซึ่งส่ิงเหล่านี้เด็กจ าเป็นจะต้องเรียนรู้และมี
ทักษะชีวิตและทักษะการคิด ทักษะการเคล่ือนไหว  ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม การมีสุนทรียภาพ
ทางด้านศิลปะและการเคล่ือนไหว  โดยผ่านการจัดประสบการณ์ของครูผู้สอน 

ในการนี้โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะและสุนทรียภาพ
ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยผ่านการจัดกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ  กิจกรรมศิลปะและกิจกรรมกลางแจ้ง  
ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กจะมีทักษะและสุนทรียภาพท่ีเหมาะสมกับเด็กได้ 
6. วัตถุประสงค์ 
   1.  เพื่อให้ผู้เรียนระดับอนุบาล 2 และอนุบาล  3 มีทักษะท่ีเหมาะกับการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยได้ 
 2.  เพื่อให้ผู้เรียนระดับอนุบาล 2 และอนุบาล 3 มีสุนทรียภาพท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัยได้ 
7. เป้าหมาย    
    ด้านปริมาณ 
 1. ผู้เรียนระดับอนุบาล เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุนทรียปฐมวัยทุกคน 
 2. ผู้เรียนระดับอนุบาล มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และมีความรับผิดชอบ 

3. ผู้เรียนระดับอนุบาล มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี รักการออกก าลังกายและศิลปะ 
    ด้านคุณภาพ 
 1.  ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  มีทักษะท่ีเหมาะกับการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 2.  ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  มีสุนทรียภาพท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัย 
8. ระยะเวลา    

ปีงบประมาณ 2565   มิถุนายน  2565 –  30 กันยายน  2565 
9. วิธีด้าเนินการ 
     9.1  ลักษณะของโครงการ 
      เป็นโครงการต่อเนื่อง 

9.2  ขั้นตอนในการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม/ขั นตอนการด้าเนินงาน วัน/เดือน/ป ี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

- ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
- แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 

1-10 มิถุนายน 

2565 

- น.ส.อรพิน   คาวิจิตร์ 
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ท่ี กิจกรรม/ขั นตอนการด้าเนินงาน วัน/เดือน/ป ี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2 ขั้นด าเนินการ 

ครูจัดกิจกรรมให้เด็ก 
- กิจกรรมกายบริหารยามเช้าก่อนเข้าเรียน 
- กิจกรรมหนูท าได้ 
- กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม 
- กิจกรรมหนูน้อยวัยใสห่วงใยสุขภาพ  

15 มิถุนายน  –  30 
กันยายน 2565 
 

4,500 น.ส.อรพิน   คาวิจิตร์ 
 

3 ขั้นสรุปผล 
- สรุปผล  ประเมินและรายงานผล 

30 กันยายน  2565 
 

500 น.ส.อรพิน   คาวิจิตร์ 
 

 
10. เนื อหาสาระ  
   เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา  ซึ่งส่ิง
เหล่านี้เด็กจ าเป็นจะต้องเรียนรู้และมีทักษะชีวิตและทักษะการคิด ทักษะการเคล่ือนไหว ทักษะการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคม การมีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะและการเคล่ือนไหวโดยผ่านการจัดประสบการณ์ของครูผู้สอน  
11. สถานที่ด้าเนินการ 
        โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
12. รายละเอียดกิจกรรมและค้าชี แจงงบประมาณ 
 งบประมาณท้ังโครงการ  จ านวน   5,000   บาท  แยกเป็น 
    - เงินอุดหนุนรายหัว  5,000  บาท 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

 
 
ท่ี 

 
 

กิจกรรม 

งบประมาณ  
 

รวม 

 
 
ระยะเวลา
ด้าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

งบ
บุคลากร 

งบด้าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า
ใช้

สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

ปรับปรุง 
ต่อเติม 

1  กิจกรรมกาย
บริหารยามเช้า
ก่อนเข้าเรียน 

- - - 1,000 - - 1,000 15 มิ.ย - 30 
ก.ย. 2565 

น.ส.อรพิน    
คาวิจิตร์ 

2 กิจกรรมหนูท าได้ - - - 1,000 - - 1,000 15 มิ.ย - 30 
ก.ย. 2565 

น.ส.อรพิน    
คาวิจิตร์ 

3 
 

กิจกรรมหนูน้อย
มารยาทงาม 

- - - 500 - - 500 15 มิ.ย - 30 
ก.ย. 2565 

น.ส.อรพิน    
คาวิจิตร์ 
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ท่ี 

 
 

กิจกรรม 

งบประมาณ  
 

รวม 

 
 
ระยะเวลา
ด้าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

งบ
บุคลากร 

งบด้าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า
ใช้

สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

ปรับปรุง 
ต่อเติม 

4 กิจกรรมหนูน้อยวัย
ใสห่วงใยสุขภาพ 

- - - 2,000 - - 2,000 15 มิ.ย - 30 
ก.ย. 2565 

น.ส.อรพิน    
คาวิจิตร์ 

5 สรุปผล  ประเมิน
และรายงานผล 

- - - 500 - -  500 15 มิ.ย - 30 
ก.ย. 2565 

น.ส.อรพิน    
คาวิจิตร์ 

 รวม - - - 5,000 - - 5,000 
 รวมทั้งส้ิน 5,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวอรพิน  คาวิจิตร์ 
14. หน่วยงานและผู้ท่ีเก่ียวข้อง   โรงเรียนบ้านอา่วน้ าบ่อ 
15. การประเมินผล 

ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 
ผลผลิต (Outputs) 

- ผู้เรียนระดับอนุบาล เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
พัฒนาการและสุนทรียปฐมวัยทุกคน 

 
สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
ขณะร่วมท ากิจกรรม 

 
แบบประเมินพฤติกรรม 
ก่อนและหลังการด าเนิน
โครงการ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา  
ซึ่งส่ิงเหล่านี้เด็กจ าเป็นจะต้องเรียนรู้และมีทักษะ
ชีวิตและทักษะการคิด ทักษะการเคล่ือนไหว  
ทั กษะการอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ใน สั ง คม  ก ารมี
สุนทรียภาพทางด้านศิลปะและการเคล่ือนไหว ท่ี
เหมาะสมกับเด็กได้ 

 
สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
ขณะร่วมท ากิจกรรม 

 
แบบประเมินพฤติกรรม 
ก่อนและหลังการด าเนิน
โครงการ 
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ลงช่ือ............................................................ 

                ( นางสาวอรพิน  คาวิจิตร์ ) 
ผู้เสนอโครงการ 

ลงช่ือ............................................................ 
( นางสาวปาริชาติ  วิสุทธิชาติ) 

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
ผลการพิจารณา 

   อนุมัติ            ไม่อนุมัติ 
เหตุผลท่ีไม่อนุมัติ 

.................................................................................... 
 
 

ลงช่ือ............................................................ 
    ( นายจารุวัฒน์  วิกรมธีรานันท์ ) 

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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แบบเสนองาน/โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนบ้านอ่าวน ้าบ่อ 

1. กลุ่มบริหารงาน   วิชาการ           งาน/กลุ่มสาระ      ปฐมวัย 
2. ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม       บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
    เป็นกิจกรรมประเภท                 กิจกรรมหลัก   
3. ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
    เป็นงาน/โครงการ/กิจกรรม       ต่อเนื่อง 
4. สอดคล้องและสนองนโยบาย 
 4.1 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา
พระราชทานพระราชด าริให้คณะกรรมการน าไปพิจารณาริเริ่มด าเนินการน าร่องในประเทศไทย โดยได้
ทอดพระเนตรตัวอย่างโครงการนี้ คราวเสด็จพระราชด าเนินเยือนประเทศเยอรมนี เมื่อปี พ .ศ.2552 
คณะกรรมการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จึงได้ ติดต่อกับมูลนิธิ Haus der kleinen 
Forscher โดยการประสานงานของ  Mr.Thomas  Tillmann  เพื่อขออนุญาตน ากิจกรรมนี้มาทดลองท าใน
ประเทศไทย  ท้ังสองฝ่ายก็ได้ท าความตกลงร่วมกันเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงท าให้โรงเรียนในประเทศไทยใน
สังกัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รวมถึงโรงเรียนบ้านอ่าวน้ า
บ่อก็ได้เข้าร่วมโครงการนี้ต้ังแต่ปีการศึกษา 2553 มาจนถึงปัจจุบัน 

4.2 ยุทธศาสตร์  
 ด้านผู้เรียน   ข้อท่ี 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับ

หลักสูตร การวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม 
 ด้านครู ข้อท่ี 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพใน

รูปแบบท่ีหลากหลาย 
 ด้านการบริหารจัดการ  ข้อท่ี 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพฒันาคุณภาพผู้เรียน 

 4.3 จุดเน้นโรงเรียน   ข้อท่ี 2. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ (EQ : Emotion Quotient) 
 4.4 ยุทธศาสตร์ สพป.ภูเก็ต  ข้อท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 4.5 มาตรฐานการศึกษา  

มาตรฐานท่ี  1 คุณภาพของเด็ก  
1.1  มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 1.2  มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 1.3  มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
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(ข้อท่ี 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ) 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ   
3.1  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

 3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
 3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  
 3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด       
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
4.6 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 3 ห่วง  พอประมาณ  มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
 2 เงื่อนไข  ความรู้และคุณธรรม 

5. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวดท่ี 1 มาตรา 6  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ

พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข หมวดท่ี 4 มาตรา 22  การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
ท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
มาตรา 23  การจัดการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้น
ความส าคัญท้ังความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
การศึกษาในเรื่องความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมท้ังความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างสมดุลยั่งยืน 

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ มุ่งเน้นให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ (EQ : Emotion Quotient) ยึดเด็กเป็น
ศูนย์กลางโดยครู ผู้สอนสามารถจัดประสบการณ์ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กโดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ ผ่านการจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
เด็กปฐมวัยเป็นวัยท่ีอยู่ในช่วงเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตัวได้ดี  เด็กอยากรู้อยากเห็นในส่ิงท่ีตนเองต้องการหา
ค าตอบ การค้นคว้าทดลองก็เช่นกัน  เป็นส่ิงท่ีเด็ก ๆ ทุกคนจ าเป็นจะต้องได้เรียนรู้  ซึ่งส่ิงเหล่านี้จ าเป็นจ าเป็น
จะต้องน าทางเด็กเพื่อใช้ในการหาค าตอบด้วยตนเองและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ทาง
โรงเรียนจึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้เด็กมีกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์  รู้จักสังเกต  ค้นคว้าทดลองด้วย
ตนเอง  ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้  สนใจส่ิงต่าง ๆ รอบตัวมากยิ่งขึ้นและสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันและสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
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6. วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้ผู้เรียนระดับอนุบาล 2 และอนุบาล  3 มีความสนใจและเรียนรู้ในการทดลองส่ิงต่าง ๆ

รอบตัวได้ 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนระดับอนุบาล 2 และอนุบาล 3 มีทักษะทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น 
3.  เพื่อให้ผู้เรียนระดับอนุบาล 2 และอนุบาล 3 มีส่วนร่วมในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์โดยปฏิบัติ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน ห้องละ 1 โครงงาน 

7. เป้าหมาย    
ด้านปริมาณ  
1. เพื่อให้ผู้เรียนระดับอนุบาล 2 และอนุบาล  3 จ านวน 71 คน มีความสนใจและเรียนรู้ในการทดลอง

ส่ิงต่าง ๆ รอบตัวได้ 
2. เพื่อให้ผู้เรียนระดับอนุบาล 2 และอนุบาล 3 จ านวน 71 คน มีทักษะทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น 
3. เพื่อให้ผู้เรียนระดับอนุบาล 2 และอนุบาล 3 จ านวน 71 คน มีส่วนร่วมในการท าโครงงาน

วิทยาศาสตร์โดยปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านคุณภาพ 
1.  ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีความสนใจและเรียนรู้ในการทดลองส่ิงต่าง ๆ 

รอบตัวได้ 
2.  ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90   มีทักษะทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น 
3.  ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90   มีส่วนร่วมในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ โดย

ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

8. ระยะเวลา 
ปีงบประมาณ 2565   

9. วิธีด้าเนินการ 
 9.1 ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
 เป็นโครงการท่ีให้เด็กได้ท าการทดลองวิทยาศาสตร์ ตามใบงานของกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
แห่งประเทศไทยและโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

9.2 ขั้นตอนในการด าเนินงาน 
กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียมการ 
ประชุมและช้ีแจงการด าเนินงาน 

 
มิถุนายน 2565 

 
- 

 
ห้องอนุบาล 

 
ครูอุไรทิพย์ 

การด าเนินการ 
ครูประจ าช้ันอนุบาล 2 อนุบาล 3 จัดการ
เรียนการสอนโดยให้ 
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กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1. เด็กทดลองกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ห้อง

ละ 10 กิจกรรมห้องละ 3,000 บาท
จ านวน 3 ห้อง โดยจัดกิจกรรมสัปดาห์
ละ 1 กิจกรรม 

กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ชั น อ.2  
1.อินดิเคเตอร์จากพืช 
2.จัดหมวดหมู่ 
3.การจมการลอย 
4.แม่เหล็กสามารถดูดส่ิงของได้แม้มีวัสดุอื่น
มาขวางกั้น 
5.เสียงดังและเสียงเบา 
6.ภาพเคล่ือนไหว 
7.ส่องกระจก 
8.แสงและภาพ 
9.ลูกข่างหลากสี 
10.ภาพเคล่ือนไหวในแสงสีเขียวและสีแดง 
กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ชั น อ.3/1 
1.เนินน้ า 
2.หมุดลอยน้ า 
3.ไฟฟ้าสถิตย์ 
4.ภูเขาไฟระเบิด 
5.ทอร์นาโดในขวด 
6.สนุกกับฟองสบู่ 
7.ไหลแรงหรือค่อย 
8.ลูกโป่งพองโตและขวดบุบเองได้ 
9.งูเต้นระบ า 
10.เมล็ดพืชเต้นระบ า 
กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ชั น อ.3/2 
1.เงาของตุ๊กตาจะทอดยาวเมื่อไหร่ 
2.กระจกเงาท าได้ทุกอย่าง 
3.กักน้ าไวไ้ด้ 
4.การกรองน้ า 

กรกฎาคม – 
กันยายน 2565 

9,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องอนุบาล
และบริเวณ
สนามใน
โรงเรียน 

ครูอุไรทิพย์
ครูอรพิน 

ครูศานตมล 
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กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
5.พับหรือตัดก็ทับกันสนิท 
6.น้ า ทรายและน้ ามัน 
7.หลอดด าน้ า 
8.ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยดับไฟ 
9.ความลับของสีด า 
10.ลมอ่อน ๆ พัดผ่านห้อง 
2. โครงงานวิทยาศาสตร์  ห้องละ 1 

โครงงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน 3 ห้อง ห้องละ 1,000 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 

3,000 

การประเมินผลติดตามและสรุปผล 
สรุปรายงานผลการประเมินโครงการและ
จัดท ารูปเล่ม 

 
1 กันยายน 2565 

 
1,000 

 
ห้องอนุบาล 

 
ครูอุไรทิพย์ 

10. เนื อหาสาระ  
  เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ มีการต้ังสมมติฐาน คาดคะเนค าตอบ 
ท าการทดลองและสรุปผลการทดลอง โดยให้เด็กวาดภาพและอภิปรายส่ิงท่ีเด็กได้เรียนรู้ และส่งเสริมการคิด
ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบการท าโครงงานโดยปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

11. สถานที่ด้าเนินการ 
  ห้องเรียนอนุบาล และบริเวณสนาม โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 

12. รายละเอียดกิจกรรมและค้าชี แจงงบประมาณ 
 งบประมาณท้ังโครงการ  จ านวน  13,000  บาท  แยกเป็น 

- เงินอุดหนุนรายหัว  13,000  บาท 
     รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ท่ี กิจกรรม งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา
ด้าเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

งบ
บุคลากร 

งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

ปรับปรุง 
ต่อเติม 

1 ทดลอง
วิทยาศาสตร์

   9,000   9,000 กรกฎาคม 
– 

ครูอุไรทิพย์ 
ครูอรพิน

ครูศานตมล 
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ท่ี กิจกรรม งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา
ด้าเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

งบ
บุคลากร 

งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

ปรับปรุง 
ต่อเติม 

ห้องละ 3,000 
จ านวน 3 ห้อง 

กันยายน 
2565 

 

2 โครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
ห้องละ 1,000 
บาทจ านวน  
3  ห้อง 

   3,000   3,000 กรกฎาคม 
– 

กันยายน 
2565 

ครูอุไรทิพย์
ครูอรพิน

ครูศานตมล 

3 ค่าสรุปผลการ
ด าเนิน
โครงการและ
ท ารูปเล่ม 

   1,000   1,000  ครูอุไรทิพย์ 

รวมทั งสิ น 13,000 
**หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    นางสาวอุไรทิพย์  ช่วยชาติ 

14. หน่วยงานและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
   โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ และผู้ปกครองนักเรียน 

15. การประเมินผล 
ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 
ผลผลิต (Outputs) 

1.  ผู้เรียนระดับช้ันอนุบาล 2 และอนุบาล 3 ท า
กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ 
2.  ผู้เรียนระดับช้ันอนุบาล 2 และ อนุบาล 3 ท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

 
-  ความกระตือรือร้นในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
-  การตอบค าถามและการ
แสดงความคิดเห็น 

 
-  การวาดภาพการท า
กิจกรรมของเด็ก 
-  แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนระดับอนุบาลมีความ
สนใจและเรียนรู้ในการทดลองส่ิงต่าง ๆ รอบตัวได้ 

 
-  ความกระตือรือร้นในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

 
-  การวาดภาพการท า
กิจกรรมของเด็ก 
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ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 
2.  ร้อยละ 90 ของผู้เรียนระดับอนุบาลมีทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น 
3.  ร้อยละ 90 ของผู้เรียนระดับอนุบาลมีส่วนร่วม
ในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์โดยปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-  การตอบค าถามและการ
แสดงความคิดเห็น 
 

-  แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม 
 

 
 
 
ลงช่ือ............................................................ 
        ( นางสาวอุไรทิพย์  ช่วยชาติ ) 
              ผู้เสนอโครงการ 

ลงช่ือ............................................................ 
( นางสาวปาริชาติ  วิสุทธิชาติ) 

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

ผลการพิจารณา 
  อนุมัติ           ไม่อนุมัติ 

เหตุผลท่ีไม่อนุมัติ 
.................................................................................... 

 
 

ลงช่ือ............................................................ 
    ( นายจารุวัฒน์  วิกรมธีรานันท์ ) 

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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แบบเสนองาน/โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนบ้านอ่าวน ้าบ่อ 

1. กลุ่มบริหารงาน   วิชาการ           งาน/กลุ่มสาระ     ปฐมวัย 
2. ช่ืองาน/โครงการ/กิจกรรม       ลูกเสือน้อย จิตอาสา 
    เป็นกิจกรรมประเภท                 กิจกรรมหลัก   
3. ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
    เป็นงาน/โครงการ/กิจกรรม       ใหม่ 
4. สอดคล้องและสนองนโยบาย 
 4.1  สนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมี
คุณภาพเพื่อพัฒนาองค์รวมความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อ
สังคม 

4.2  ยุทธศาสตร์   
  ด้านผู้เรียน   ข้อท่ี 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับ

หลักสูตร การ วัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม 
  ด้านครู ข้อท่ี 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพใน

รูปแบบท่ีหลากหลาย 
  ด้านการบริหารจัดการ  ข้อท่ี 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4.3  จุดเน้นโรงเรียน ข้อท่ี 2. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ (EQ : Emotion Quotient) 
 4.4  ยุทธศาสตร์ สพป.ภูเก็ต ข้อท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 4.5  มาตรฐานการศึกษา  

 มาตรฐานท่ี  1 คุณภาพของเด็ก   
1.1  มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 1.2  มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 1.3  มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
 มาตรฐานท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  (ข้อท่ี 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการ

เรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ) 
 มาตรฐานท่ี  3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ   
3.1  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
 3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  
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 3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด 
        ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 4.6 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  3 ห่วง  พอประมาณ  มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
  2 เงื่อนไข  ความรู้และคุณธรรม 

5. หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 ได้จัดให้กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาดเป็นกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน มีลักษณะเป็นกิจกรรมนักเรียน ซึ่งผู้เรียนเป็นผู้ปฎิบัติด้วยตนเอง โดยเน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
เพื่อเป็นการจัดประสบการณ์ตามสภาพจริงให้กับผู้เรียนและเป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีความอดทน ความสามัคคี 
ความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเป็นผู้มีวินัย 

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ ได้เล็งเห็นความส าคัญ จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส านึก
ของการท าประโยชน์เพื่อสังคม เช่น การช่วยกันท าความสะอาด การเก็บขยะบริเวณโรงเรียน เป็นต้น การ
แสดงความเคารพ ระเบียบแถวเบื้องต้นได้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะปลูกฝังให้กับผู้เรียนในระดับปฐมวัย มีทักษะ
ในการเตรียมลูกเสือส ารอง สู่การเป็นลูกเสือส ารองในระดับช้ันต่อไปได้ 

6. วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้ผู้เรียนระดับอนุบาล  3  มีความรู้เกี่ยวกับนิยายเรื่องเมาคลีและประวัติการเริ่มกิจกรรม

ลูกเสือส ารองได้ 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนระดับอนุบาล 3  รู้จักการท าความเคารพเป็นรายบุคคล การจับมือซ้ายได้ 
3.  เพื่อให้ผู้เรียนระดับอนุบาล 3  รู้จักการท าความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์ฮาวล์) และระเบียบแถว

เบ้ืองต้นได้ 
4. เพื่อให้ผู้เรียนระดับช้ันอนุบาล 3  รู้จักค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารองได้ 

7. เป้าหมาย    
ด้านปริมาณ  
1.  เพื่อให้ผู้เรียนระดับอนุบาล  3 จ านวน 41 คน มีความรู้เกี่ยวกับนิยายเรื่องเมาคลีและประวัติการ

เริ่มกิจกรรมลูกเสือส ารองได้ 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนระดับอนุบาล 3 จ านวน 41 คน รู้จักการท าความเคารพเป็นรายบุคคล การจับมือ

ซ้ายได้ 
3.  เพื่อให้ผู้เรียนระดับอนุบาล 3 จ านวน 41 คน รู้จักการท าความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์ฮาวล์) และ

ระเบียบแถวเบื้องต้นได้ 
4. เพื่อให้ผู้เรียนระดับช้ันอนุบาล 3 จ านวน 41 คน รู้จักค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารองได้ 
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ด้านคุณภาพ 
          1. เพื่อให้ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ  90  มีความรู้เกี่ยวกับนิยายเรื่องเมาคลีและ
ประวัติการเริ่มกิจกรรมลูกเสือส ารองได้ 

2.  เพื่อให้ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ  90  รู้จักการท าความเคารพเป็นรายบุคคล 
การจับมือซ้ายได้ 

3.  เพื่อให้ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90  รู้จักการท าความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์
ฮาวล์) และระเบียบแถวเบื้องต้นได้ 

4. เพื่อให้ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 รู้จักค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารองได้ 

8. ระยะเวลา  
  ปีงบประมาณ 2565  

9. วิธีด้าเนินการ 
 9.1  ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
 เป็นโครงการท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้นิยายเรื่องเมาคลี  การท าความเคารพเป็นหมู่และเป็นรายบุคคล 
ระเบียบแถวเบื้องต้น และการกล่าวค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารองได้ 

9.2  ขั้นตอนในการด าเนินงาน 
กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียมการ 
ประชุมและช้ีแจงการด าเนินงาน 

 
24 พฤษภาคม 2565 

 
- 

 
ห้องอนุบาล 

 
ครูอุไรทิพย์ 

การด าเนินการ 
ครูประจ าช้ัน อนุบาล 3 จัดการเรียน
การสอนโดยใช้กิจกรรมเตรียมลูกเสือ
ส ารอง ทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยให้
ผู้เรียนแต่งชุดลูกเสือ ได้แก้ ผ้าพันคอ 
วอกเกิ้ลและหมวก ซึ่งมีการจัด
กิจกรรมดังนี ้
1.กิจกรรมเรียนรู้ประวัติและความ
เป็นมาของลูกเสือ 
2.กิจกรรมการแสดงความเคารพตาม
แบบลูกเสือ 
3.กิจกรรมค าปฏิญาณตนและกฎของ
ลูกเสือ 
4.กิจกรรมระเบียบแถวเบื้องต้น 

 
มิถุนายน 2565  
 - มีนาคม 2566 

 
4,000 

 
 

 
ห้องอนุบาล
3/1และ3/2 

โรงเรียน
บ้านอ่าวน้ า

บ่อ 

 
ครูอรพิน 

ครูศานตมล 
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กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
5.กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม (เก็บขยะท าความสะอาด 
และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม) 

การประเมินผลติดตามและสรุปผล 
สรุปรายงานผลการประเมินโครงการ
และจัดท ารูปเล่ม 

 
1 กันยายน 2565 

และ  
31 มีนาคม 2566 

 
1,000 

 
ห้องอนุบาล 

 
ครูอุไรทิพย์ 

10. เนื อหาสาระ  
  เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กเตรียมลูกเสือส ารอง  ฝึกระเบียบแถว  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
จิตส านึก สร้างความสามัคคี มีจิตสาธารณะ รู้จักเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักการแสดงความ
เคารพแบบหมู่ (แกรนด์ฮาวล์) และรายบุคคลได้ 

11. สถานที่ด้าเนินการ 
  ห้องเรียนอนุบาล และบริเวณสนาม โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 

12. รายละเอียดกิจกรรมและค้าชี แจงงบประมาณ 
 งบประมาณท้ังโครงการ  จ านวน  5,000  บาท  แยกเป็น 

- เงินอุดหนุนรายหัว  5,000  บาท 

           รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ที่ กิจกรรม งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา
ด้าเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

งบ
บุคลากร 

งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

ปรับปรุง 
ต่อเติม 

1 เตรียมลูกเสือ
ส ารอง 
(หมวก,ผ้าพันคอ,
วอกเกิ้ล,ถุงขยะ) 

   4,000   4,000 ตลอดปี
การศึกษา 

2565 

ครูอุไรทิพย์ 
ครูอรพิน 

ครูศานตมล 
 

2 สรุปรายงานและ
ท ารูปเล่ม 

   1,000   1,000 กันยายน 
2565และ
มีนาคม 
2566 

ครูอุไรทิพย์ 

รวมทั งสิ น 5,000 

**หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    นางสาวอุไรทิพย์  ช่วยชาติ 

14. หน่วยงานและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
   โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ และผู้ปกครองนักเรียน 

15. การประเมินผล 
ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 
ผลผลิต (Outputs) 

     1.  ผู้เรียนระดับอนุบาล  3 มีความรู้เกี่ยวกับ
นิยายเรื่องเมาคลีและประวัติการเริ่มกิจกรรมลูกเสือ
ส ารองได้ 
    2.  ผู้เรียนระดับอนุบาล 3 รู้ จักการท าความ
เคารพเป็นรายบุคคล การจับมือซ้ายได้ 
    3.  ผู้เรียนระดับอนุบาล 3 รู้จักการท าความ
เคารพเป็นหมู่ (แกรนด์ฮาวล์) และระเบียบแถว
เบ้ืองต้นได้ 
    4. ผู้เรียนระดับช้ันอนุบาล 3 รู้จักค าปฏิญาณ
และกฎของลูกเสือส ารองได้ 

 
-  การตอบค าถามจาก
นิยายท่ีฟังได้ 
-  การแสดงความเคารพ 
-  ระเบียบแถว 
-  การท่องค าปฏิญาณและ
กฎของลูกเสือส ารองได้ 

 
-  แบบประเมินการท ากิจกรรม 
-  แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
     1. ผู้รียนร้อยละ 90 มีความรู้เกี่ยวกับนิยายเรื่อง
เมาคลีและประวัติการเริ่มกิจกรรมลูกเสือส ารองได้ 
     2. ผู้เรียนร้อยละ 90  รู้จักการท าความเคารพ
เป็นรายบุคคล การจับมือซ้ายได้ 
     3. ผู้เรียนร้อยละ 90  รู้จักการท าความเคารพ
เป็นหมู่ (แกรนด์ฮาวล์) และระเบียบแถวเบื้องต้นได้ 
     4. ผู้เรียนร้อยละ 90 รู้จักค าปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือส ารองได้ 

 
-  การตอบค าถามจาก
นิยายท่ีฟังได้ 
-  การแสดงความเคารพ 
-  ระเบียบแถว 
-  การท่องค าปฏิญาณและ
กฎของลูกเสือส ารองได้ 

 
-  แบบประเมินการท ากิจกรรม 
-  แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม 
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ลงช่ือ............................................................ 
( นางสาวอุไรทิพย์   ช่วยชาติ) 

                      ผู้เสนอโครงการ 

ลงช่ือ............................................................ 
( นางสาวปาริชาติ   วิสุทธิชาติ ) 

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
                    ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการพิจารณา 
  อนุมัติ           ไม่อนุมัติ 

เหตุผลท่ีไม่อนุมัติ 
.................................................................................... 

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

( นายจารุวัฒน์  วิกรมธีรานันท์ ) 
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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แบบเสนองาน/โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนบ้านอ่าวน ้าบ่อ 

1. กลุ่มบริหาร วิชาการ          งาน/กลุ่มสาระ ปฐมวัย 
2. ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม    โครงการหนูน้อยนักประดิษฐ์ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
        เป็นกิจกรรมประเภท.    กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน 
3. ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม   โครงการ/กิจกรรม  ต่อเนื่อง     
4. สอดคล้องและสนองนโยบาย   
    4.1 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10  
  มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง - มีคุณธรรม      
   เป็นพลเมืองดี 

     4.2 ยุทธศาสตร์    
          ด้านผู้เรียน  1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
  2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
     3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
  4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้  
          ด้านครู 1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 2  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

  ด้านการบริหารจัดการ 
      1 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจัด 
ประสบการณ์ 
                 2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 

4.3 จุดเน้นโรงเรียน ข้อท่ี 2.  เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ (EQ : Emotion Quotient) 
4.4 ยุทธศาสตร์ สพป.ภูเก็ต ข้อท่ี ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
  1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
  2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4.5 มาตรฐานการศึกษา ข้อท่ี  1  คุณภาพของเด็ก   
  1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
  1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
  1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
  1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
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4.6 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ❑  ห่วง ( มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ) 

    ❑  เงื่อนไข (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ) 
5. หลักการและเหตุผล 
    หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  ก าหนดให้เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา  ซึ่งส่ิงเหล่านี้เด็กจ าเป็นจะต้องเรียนรู้และมีทักษะชีวิตและ
ทักษะการคิด ทักษะการเคล่ือนไหว  ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม การมีความคิดสร้างสรรค์ ท่ีจะน ามา
สร้างสรรค์ผลงาน จากเศษวัสดุเหลือใช้ หรือวัสดุท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น  โดยผ่านการจัดประสบการณ์ของครูผู้สอน 

ในการนี้โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะการด ารงชีวิตตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงและทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ในการออกแบบและประดิษฐ์ส่ิงของจากวัสดุเหลือใช้ ทาง
โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กจะมีทักษะชีวิตและทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ท่ีเหมาะสมกับเด็กได้ 
6. วัตถุประสงค์ 
   1.  เพื่อให้ผู้เรียนระดับอนุบาล 2 และอนุบาล  3 มีทักษะการด ารงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. เพื่อให้ผู้เรียนระดับอนุบาล 2 และอนุบาล 3 มีทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ในการออกแบบและ
ประดิษฐ์ส่ิงของจากวัสดุเหลือใช้ 
7. เป้าหมาย    
    เชิงปริมาณ 
 1. ผู้เรียนระดับอนุบาล ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 เข้าร่วมโครงการหนูน้อยนักประดิษฐ์ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2. ผู้เรียนระดับอนุบาล ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และมีความ
รับผิดชอบ 

3. ผู้เรียนระดับอนุบาลไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี รักการท างานศิลปะ 
    เชิงคุณภาพ 
 1.  ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ มีทักษะการด ารงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและประดิษฐ์ส่ิงของจากวัสดุเหลือใช้ 
8. ระยะเวลา    ปีงบประมาณ 2564   เมษายน  2565 –  30 กันยายน  2565 
9. วิธีด้าเนินการ 
    9.1 ลักษณะของโครงการ 
      เป็นโครงการต่อเนื่อง 
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9.2 ขั้นตอนในการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ขั นตอนการด้าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด้าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ 

- ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

- แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 

 
พฤษภาคม  2565 

 
นางศานตมล  ใจเพ็ง 

2 ขั้นด าเนินการ 
    - ครูจัดกิจกรรมหนูน้อยนักประดิษฐ์ให้
เด็กในช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ในวัน
พฤหัส และศุกร์ สัปดาห์ เว้น สัปดาห์ โดยให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการร่วมออกแบบ 
และประดิษฐ์กับนักเรียน 

 
มิ ถุ น ายน   2565 –   
25 กันยายน 2565 
 

 
นางศานตมล  ใจเพ็ง 

3 ขั้นสรุปผล 

- สรุปผล  ประเมินและรายงานผล 

 
30 กันยายน 2565 

 
นางศานตมล  ใจเพ็ง 

 
10. เนื อหาสาระ  
   เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา  ซึ่งส่ิง
เหล่านี้เด็กจ าเป็นจะต้องเรียนรู้และ มีทักษะการด ารงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และทักษะการคิดเชิง
สร้างสรรค์ในการออกแบบและประดิษฐ์ส่ิงของจากวัสดุเหลือใช้ ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม   

11. สถานที่ด้าเนินการ 
        โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
12. รายละเอียดกิจกรรมและค้าชี แจงงบประมาณ 
 งบประมาณท้ังโครงการ  จ านวน   5,000   บาท  แยกเป็น 
    - เงินอุดหนุนรายหัว  5,000  บาท 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

 
 
ที่ 

 
 

กิจกรรม 

งบประมาณ  
 

รวม 

 
 
ระยะเวลา
ด้าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

งบบุคลากร งบด้าเนินงาน งบลงทุน 
ค่าจ้าง

ชั่วคราว 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

ปรับปรุง 
ต่อเติม 

1 กิจกรรมหนูน้อย
นักประดิษฐ์ 

- - - 5,000 - - 5,000 พฤษภาคม  
กันยายน 
2565 

นางศานตมล  
ใจเพ็ง 
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ที่ 

 
 

กิจกรรม 

งบประมาณ  
 

รวม 

 
 
ระยะเวลา
ด้าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

งบบุคลากร งบด้าเนินงาน งบลงทุน 
ค่าจ้าง

ชั่วคราว 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

ปรับปรุง 
ต่อเติม 

2 สรุปผล  
ประเมินและ
รายงานผล 

- - - - - - - พฤษภาคม  
กันยายน 
2565 

นางศานตมล  
ใจเพ็ง 

3           

 รวม - - - 5,000 - - 5,000 
 รวมทั้งส้ิน 5,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางศานตมล  ใจเพ็ง 
14. หน่วยงานและผู้ท่ีเก่ียวข้อง   โรงเรียนบ้านอา่วน้ าบ่อ 
15. การประเมินผล 

ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 
ผลผลิต (Outputs) 

- ผู้เรียนระดับอนุบาล เข้าร่วมโครงการหนูน้อย
นักประดิษฐ์ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
ขณะร่วมท ากิจกรรม 

 
แบบประเมินพฤติกรรม 
ก่อนและหลังการด าเนิน
โครงการ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา  
ซึ่งส่ิงเหล่านี้เด็กจ าเป็นจะต้องเรียนรู้มีทักษะ
การด ารงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
และทักษะการคิด ทักษะการเคล่ือนไหว  ทักษะ
การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม   

 
สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
ขณะร่วมท ากิจกรรม 

 
แบบประเมินพฤติกรรม 
ก่อนและหลังการด าเนิน
โครงการ 
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ลงช่ือ............................................................ 
( นางศานตมล  ใจเพ็ง) 

ผู้เสนอโครงการ 

ลงช่ือ............................................................ 
   ( นางสาวปาริชาติ  วิสุทธิชาติ) 

   ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบอ่ 
      ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

ผลการพิจารณา 
  อนุมัติ           ไม่อนุมัติ 

เหตุผลท่ีไม่อนุมัติ 
.................................................................................... 

 
 

ลงช่ือ............................................................ 
    ( นายจารุวัฒน์  วิกรมธีรานันท์ ) 

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

แบบเสนองาน/โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนบ้านอ่าวน ้าบ่อ 
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1. กลุ่มบริหาร    งานวิชาการ       

2. ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม  โครงการนิเทศภายใน 

เป็นกิจกรรมประเภท    กิจกรรมหลัก    

3. ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป็นงาน/โครงการ/กิจกรรม   โครงการต่อเนื่อง   

4. สอดคล้องและสนองนโยบาย 

4.1   พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 

❑ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

❑ มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง-มีคุณธรรม 

❑ มีงานท า-มีอาชีพ 

❑ เป็นพลเมืองดี 

4.2 ยุทธศาสตร์   ข้อท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 3. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
4.3 มาตรฐานการศึกษา  ข้อท่ี  1 (...........)   2 (2.2,2.3,2.4)   3 (3.1-3.5)  
4.4 ยุทธศาสตร์ สพป.ภูเก็ต ข้อท่ี 5 และ 6 

4.5 จุดเน้นโรงเรียน ข้อท่ี   

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น โดยผลการทดสอบระดับชาติ           
(O-NET) เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3  (Student Achievement) 

4. นักเรียนทุกคนมีความส านึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และอยู่อย่างพอเพียง(Sufficiency & 
Public Mind) 
4.6 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

หลักความพอประมาณ - ครูก าหนดระยะเวลาในการนิเทศการสอนอย่างเหมาะสม 

หลักการมีเหตุผล  - ครูเห็นความส าคัญของการนิเทศภายใน    

หลักการมีภูมิคุ้มกัน - ครูแต่ละกลุ่มสาระมีการวางแผนในการนิเทศการสอน 

เงื่อนไขความรู ้  - ครูมีความรู้ ความเข้าใจการนิเทศการสอน 

เงื่อนไขคุณธรรม  - ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ความเพียรพยายาม ความขยัน อดทน 

วิริยะ อุตสาหะ ในการนิเทศการสอน 

ผลความสมดุล 4 มิติ  
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            1 .เศรษฐกิจ   มีการวางแผนการนิเทศอย่างรัดกุม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา 

            2. สังคม  นิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร 

            3. วัฒนธรรมและวัฒนธรรมไทย  มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกับ  

            4. ส่ิงแวดล้อม  ครูเกิดความตระหนัก และรักสถาบัน 

5. หลักการและเหตุผล 
การศึกษามีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงไปตามสภาพการณ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการสอน  หลักสูตร 

เทคโนโลยี ตลอดจนบุคลากร ซึ่งส่ิงเหล่านี้ย่อมมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภารกิจส าคัญ
ของการด าเนินงาน  ในโรงเรียน คือการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตร การจัดการ
ศึกษาเพื่อให้ผู้ เรียนบรรลุผลส าเร็จตามจุดหมายของหลักสูตรดังกล่าวอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 นั้น จะต้องอาศัยกระบวนการ 3 อย่าง คือ กระบวนการบริหาร 
กระบวนการนิเทศ และกระบวนการเรียนการสอน ท้ัง 3 อย่างนี้เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน การพัฒนาผูเรียนให้มี
สมบูรณท้ังทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรูและคุณธรรม จริยธรรม  ในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้
อื่นไดอย่างมีความสุขหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือคือ จัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขได้นั้น 
กระบวนการนิเทศเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนและพัฒนาโรงเรียนให้
มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งของการนิเทศท่ีมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาโรงเรียน 2 ประการ  คือ ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและให้
ความช่วยเหลือแกครู ในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ ยังไมสามารถพัฒนาโรงเรียนให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาไดทุกด้าน ซึ่ง
โรงเรียนร่วมกันวิเคราะห์พบว่า ผู้เรียนยังต้องไดรับการพัฒนา ด้านความรูความสามารถตามมาตรฐานของ
หลักสูตร ส่งผลให้คุณภาพของโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่ออยู่ในระดับท่ียังไม่เป็นที่น่าพอใจท้ังด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   และด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนจึงได จัดท าโครงการการนิเทศ
ภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาครูให้มีความรูความเข้าใจ และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะไดส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตาม
จุดหมายของหลักสูตรตลอดจนการพัฒนางานด้านต่างๆ ของโรงเรียนโดยเฉพาะการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ให้
มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและนักเรียน ครูผู้สอนมีคุณภาพไดมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจึงไดจัดท าโครงการนิเทศ
ภายในขึ้นเป็นโครงการต่อเนื่อง 

6. วัตถุประสงค์ 
1. ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ น าไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหม้ีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับให้สูงขึ้น 
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ 
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7. เป้าหมาย    
เชิงปริมาณ 

     1. ครูทุกท่านมีการประชุมก่อนเปิดและปิดเรียนภาคเรียนทุกภาคเรียน ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา 
     2. นิเทศการสอน/สังเกตการสอน อย่างน้อย เทอมละ 1 ครั้ง  
     3. มีการ PLC ของกลุ่ม ระดับช่วงช้ัน และระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ วันพฤหัสบดี เดือนละ 2 ครั้ง ในทุก
วันพฤหัสบดี 
 เชิงคุณภาพ 
      1. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้
ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ 75 ขึ้นไป 
      2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกช้ันเรียนระดับสถานศึกษามีระดับผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป มีค่าเฉล่ียร้อย
ละ 70 ขึ้นไป 
      3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการมคีวามพึงพอใจในระดับมาก 
8. ระยะเวลา 
  ปีงบประมาณ 2565  ภาคเรียนท่ี 2 วันท่ี  ต.ค 2564 - มี.ค. 2565 
            ภาคเรียนท่ี 1 วันท่ี เม.ย. 2565 – ก.ย. 2565 
 9. วิธีด้าเนินการ 
 9.1 ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
  จัดในรูปแบบการนิเทศการสอน การเยี่ยมช้ันเรียน การ PLC  
 9.2 ขั้นตอนในการด าเนินงาน 

กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
การเตรียมการ 
1.ประชุมวางแผนประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อช้ีแจงความส าคัญและความจ าเป็นใน
การจัดท าโครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
เพื่อสร้างเข้าใจให้ตรงกัน 
    - แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศภายใน
โรงเรียน 

 
ต.ค.2564 

  
โรงเรียนบ้าน
อ่าวน้ าบ่อ 

 
นางสาวพัชรินทร์ 
และคณะครูท่ี

เกี่ยวข้อง 

การด้าเนินการ 
2.ด าเนินงานตามแผน 
  - ประชุมคณะกรรมการนิเทศภายใน
โรงเรียน เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา 
และความต้องการ จัดท าโครงการและ

 
พ.ย. 2564- 
 ก.พ. 2565 

 
 

 
โรงเรียนบ้าน
อ่าวน้ าบ่อ 

 
นางสาวพัชรินทร์ 
และคณะครูทุกคน 
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กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ก าหนดกิจกรรมการนิเทศ และก าหนด
แผนการนิเทศ 
    - สร้างเครื่องมือการนิเทศ ได้แก่ แบบ
บันทึกต่างๆ และปฏิทินการปฏิบัติงาน
นิเทศภายใน 

- นิ เทศตามปฏิ ทินปฏิบั ติการนิ เ ทศ
ภายใน  

- ติดตามการนิเทศการสอนภาคเรียนละ 
1 ครั้ง ดังนี้    การนิเทศการสอน / การ
เย่ียมช้ันเรียน  
3.การตรวจสอบผลการด าเนินการ 
-   มีการ PLC ของกลุ่ม ระดับช่วงช้ัน และ
ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ เดือนละ 2 ครั้ง 

 
พ.ย. 2564- 
 ก.พ. 2565 

 
 

 
โรงเรียนบ้าน
อ่าวน้ าบ่อ 

 
นางสาวพัชรินทร์ 
และคณะครูท่ี

เกี่ยวข้อง 
การประเมินผลติดตามและสรุปผล 
- ประเมินผลการนิเทศ อย่างน้อย ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
    - สรุปผลการด าเนินการนิเทศภายใน 
4.การปรับปรุงแก้ไข 
- น าข้อเสนอแนะจากการนิเทศไป
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู ้

 
ม.ีค. 2565 

  
โรงเรียนบ้าน
อ่าวน้ าบ่อ 

 
นางสาวพัชรินทร์ 

 
 
 

คณะครูทุกคน 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
การเตรียมการ 
1.ประชุมวางแผนประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อช้ีแจงความส าคัญและความจ าเป็นใน
การจัดท าโครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
เพื่อสร้างเข้าใจให้ตรงกัน 
    - แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศภายใน
โรงเรียน 

 
เม.ย.2565 

  
โรงเรียนบ้าน
อ่าวน้ าบ่อ 

 
นางสาวพัชรินทร์ 
และคณะครูท่ี

เกี่ยวข้อง 

การด้าเนินการ 
2.ด าเนินงานตามแผน 

 
พ.ค. 2565- 

 
2,000.00 

  
นางสาวพัชรินทร์ 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565            ห น้ า  | 80 
 

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
  - ประชุมคณะกรรมการนิเทศภายใน
โรง เรียน เพื่ อ ศึกษาสภาพปัจ จุ บัน 
ปัญหา และความ ต้องการ  จัดท า
โครงการและก าหนดกิจกรรมการนิเทศ 
และก าหนดแผนการนิเทศ  
    - สร้างเครื่องมือการนิเทศ ได้แก่  
แบบบั น ทึก ต่ า งๆ  และปฏิ ทินการ
ปฏิบัติงานนิเทศภายใน 
    - นิเทศตามปฏิทินปฏิบัติการนิเทศ
ภายใน  
    - ติดตามการนิเทศการสอน อย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ดังนี้ 
    การนิเทศการสอน  
    การเยี่ยมช้ันเรียน  

 ส.ค. 2565 
 
 
 
 

พ.ค. 2565- 
 ส.ค. 2565 

 

โรงเรียนบ้าน
อ่าวน้ าบ่อ 

และคณะครูทุกคน 

3.การตรวจสอบผลการด าเนินการ 
-มีการPLC ของกลุ่ม ระดับช่วงช้ัน และ
ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ เดือนละ 2 
ครั้ง 

 
พ.ค. 2565- 
 ส.ค. 2565 

 

 
 

 
โรงเรียนบ้าน
อ่าวน้ าบ่อ 

 
นางสาวพัชรินทร์ 
และคณะครูท่ี

เกี่ยวข้อง 
การประเมินผลติดตามและสรุปผล 
    - ประเมินผลการนิเทศ ภาคเรียนละ 2 
ครั้ง 
    - สรุปผลการด าเนินการนิเทศภายใน 
4. การปรับปรุงแก้ไข 
    - น าข้อเสนอแนะจากการนิเทศไป
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู ้

 
ก.ย. 2565 

  
โรงเรียนบ้าน
อ่าวน้ าบ่อ 

 
นางสาวพัชรินทร์ 

 
 

คณะครูทุกคน 

10. เนื อหาสาระ  
การนิเทศการเรียนการสอน  

 
11. สถานที่ด้าเนินการ 

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
12. รายละเอียดกิจกรรมและค้าชี แจงงบประมาณ 
 งบประมาณท้ังโครงการ  จ านวน        2,000.00    บาท  แยกเป็น 
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  □ เงินอุดหนุนรายหัว   .......................................................บาท 

  □ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .......................................................บาท  

  □ เงินรายได้    .......................................................บาท  

  □ เงิน สปสช.    .......................................................บาท 

  □ เงิน เทศบาลต าบลวิชิต   .......................................................บาท 

  □ เงินอื่นๆ(ระบ)ุ............................. .......................................................บาท 
 รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ท่ี กิจกรรม งบประมาณ รวม ระยะเวลา

ด้าเนินการ 
ผู้รับผิด 
ชอบ งบ

บุคลากร 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า
ใช้

สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

ปรับปรุง 
ต่อเติม 

1 เอกสารการ
นิเทศ 

   2,000   2,000 พ.ย. 2564- 
มี.ค. 2565 

พัชรินทร์ 

 รวม    2,000   2,000  พัชรินทร์ 
 รวมทั้งส้ิน 2,000  พัชรินทร์ 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสาวพัชรินทร์  อยู่เดช  
14. หน่วยงานและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
15. การประเมินผล 

ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
1.ร้อยละของครูท่ีมีความรู้ความเข้าใจและทักษะ
เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส า คัญและน าไปใช้ปรับปรุ งพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนการสอน 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกช้ันเรียนระดับ
สถานศึกษามีระดับผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป มี
ค่าเฉล่ียร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 
1. สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม  
2. ประเมินความพึง
พอใจ 

 
1. แบบบันทึกการนิเทศการสอน 
2. แบบบันทึกการเย่ียมช้ันเรียน 
3. แบบบันทึก PLC 
4. แบบสอบถามประเมินความพึง
พอใจการเข้าร่วมกิจกรรม 
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ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 
3.ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร ท่ีมีต่อการ
ด าเนินโครงการนิเทศภายใน 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.ครูมีประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการ
สอนได้น าปัญหา อุปสรรค ไปปรับปรุงแก้ไข และ
พัฒนา 
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกช้ันเรียนระดับ
สถานศึกษามีระดับผลการเรียนระดับ3 ขึ้นไป 
เพิ่มขึ้น 
 3. ครูทุกคนมีความพึงพอใจในการนิเทศการสอน 

 
1. สังเกตการเข้าร่วม 
กจิกรรม  
 
 
2. ประเมินความพึง
พอใจ 

 
1. แบบบันทึกการนิเทศ/การเยี่ยม
ช้ันเรียน 
2. แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม 
3. แบบบันทึก PLC 
4. แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทาการเรียน 
5. แบบสอบถามประเมินความพึง
พอใจการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 

ลงช่ือ............................................................ 
               ( นางสาวพัชรินทร์ อยู่เดช) 

ผู้เสนอโครงการ 

ลงช่ือ........................................................... 
  ( นางสาวปาริชาติ  วิสุทธิชาติ) 

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
ผลการพิจารณา 

  อนุมัติ           ไม่อนุมัติ 
เหตุผลท่ีไม่อนุมัติ 

.................................................................................... 
 

ลงช่ือ............................................................ 
    ( นายจารุวัฒน์  วิกรมธีรานันท์ ) 

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
ผู้อนุมัติโครงการ 

แบบเสนองาน/โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนบ้านอ่าวน ้าบ่อ 

1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ     งาน/กลุ่มสาระ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
2. ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม    โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุ่มสาระหลัก 
เป็นกิจกรรมประเภท กิจกรรมหลัก (กิจกรรมหลัก, กิจกรรมรอง, กิจกรรมสนับสนุน)   
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3. ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป็นงาน/โครงการ/กิจกรรม ต่อเนื่อง     (ใหม่, ต่อเนื่อง, ตามนโยบาย)     
4. สอดคล้องและสนองนโยบาย 
4.1   พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 

❑ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

❑ มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง-มีคุณธรรม 

❑ มีงานท า-มีอาชีพ 

❑ เป็นพลเมืองดี 
4.2 ยุทธศาสตร์   ข้อท่ี   1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 

4.3 มาตรฐานการศึกษา  ข้อท่ี □ 1 (...........)  □ 2 (...........)  □ 3 (...........)  
4.4 ยุทธศาสตร์ สพป.ภูเก็ต ข้อท่ี          
4.5 จุดเน้นโรงเรียน ข้อท่ี 1 
 4.6 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
หลักความพอประมาณ - ครูก าหนดกิจกรรมเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และระยะเวลาการจัดกิจกรรม
ได้อย่างเหมาะสม 
หลักการมีเหตุผล  - ครูเห็นความส าคัญของกิจกรรมเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
หลักการมีภูมิคุ้มกัน - ครูแต่ละกลุ่มสาระมีการวางแผนในการจัดเตรียมแนวทางในการให้นักเรียนได้
เรียนรู้ให้สอดคล้อง 
เงื่อนไขความรู้  - นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจจากการได้ร่วมกิจกรรมการยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
เงื่อนไขคุณธรรม  - นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ใช้ความเพียรพยายาม ความขยัน อดทน วิริยะ อุตสาหะ 
ในการศึกษาหาความรู้จากกิจกรรมการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผลความสมดุล 4 มิติ  
          1 .เศรษฐกิจ  มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างรัดกุม เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อนักเรียน 
          2. สังคม      เกิดการเรียนรู้และท างานกันเป็นกลุ่มท้ังตัวครูผู้สอนและตัวนักเรียนเอง 
          3. วัฒนธรรมและวัฒนธรรมไทย  มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
          4. ส่ิงแวดล้อม  ครูและนักเรียนเกิดความตระหนัก และรักสถาบัน 
5. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552- 2561) ซึ่ง
เน้นในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาทุก
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ระดับ ตามหลักสูตรและส่ง เสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อ เป็นเครื่ องมือในการเรียนรู้  
คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (กนป.) ได้ก าหนดเป้าหมายให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติมีคะแนนเฉล่ียมากกว่า ร้อยละ 50 และจุดเน้นท่ี 3 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักเพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 5 
ซึ่งจากผลการทดสอบระดับ ชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560  ท้ังในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และ
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 คะแนนเฉล่ียยังน้อยกว่าร้อยละ 50 ส่งผลให้ต้องพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง 

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อเห็นความส าคัญของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนโดยครูทุกคนในโรงเรียนและผู้บริหารต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียน  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ร่วมกันวางแผนการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ให้สูงขึ้น  จึงได้จัดท าโครงการนี้  

6. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสารและการคิดค านวณของนักเรียนแต่ละ

ระดับช้ัน 
 2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหาของนักเรียน 
 3. เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
 4. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนและผลการทดสอบระดับชาติให้บรรลุเป้าหมาย  
7. เป้าหมาย    

ด้านปริมาณ  
1. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1- มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สามารถอ่าน เขียน การส่ือสารและมี

ทักษะการคิดค านวณเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 

อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
3. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อสร้างสรรค์และน าเสนอผลงานของตนเองได้ ร้อยละ  70 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม   
4. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1- มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนและ ผลการ

ทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 3  
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนมีทักษะการถอ่าน เขียน การส่ือสารและมีทักษะการคิดค านวณเพิ่มขึ้น   

 2. นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาเพิ่มมากขึ้น 
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3. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อสร้างสรรค์และน าเสนอ
ผลงานของตนเองได้  

 4. นักเรียนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3  
8. ระยะเวลา 
 ปีงบประมาณ 2565 ภาคเรียนท่ี  2 เดือนพฤศจิกายน 2564 – ภาคเรียนท่ี 1 เดือนตุลาคม 2565 
9. วิธีด้าเนินการ 
 9.1 ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
เป็นโครงการท่ีประกอบด้วยกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุ่มสาระหลัก คือ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
 9.2 ขั้นตอนในการด าเนินงาน 

กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียมการ 

-ประชุมครูผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงโครงการ 

-แต่งต้ังคณะกรรมการ 

 

พ.ย. 2564 

พ.ย. 2564 

  นางหฤทัย   

การด้าเนินการ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563    
1.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน RT, NT,O-NET 
-  RT,NT ป.1,ป.3 
- O-NET ป.6,ม.3 
2. กิจกรรม Open House 

 
 
พ.ย.2564 -
มี.ค.2565 
 
 
มี.ค.2565 

 
 

11,000 
 
 
 

22,000 

 
 
 
 
ห้องเรียนป.1,ป.3 
ห้องเรียน ป6,ม.3
ห้องประชุมฟีฟ่า 

 
 
นางอมลวัทน์  
 
นางสาวพัชรินทร์ 
นางอมลวัทน์ 
นางหฤทัย 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
กลุ่มสาระภาษาไทย   
3. กิจกรรมวันสุนทรภู่ควบคู่
ภาษาไทย 
4. กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
5.กิจกรรมพัฒนาการอ่านเขียน   
คิดเลขเป็น 

 
 

มิถุนายน 2565 
 

มิถุนายน 2565 
กรกฎาคม 2565 

 
 

8,500 
 

21,000 
5,000 

 
 

ห้องประชุมฟีฟ่า 
 

ห้องสมุด 
ห้องสมุด 

 
 
นางสาวณัฐสริลชา  
 
นางสาวณัฐสริลชา  

นางสาวณัฐสริลชา 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  

 6.กิจกรรมคณิตคิดสนุก 

     ช่วงช้ันท่ี 1 

 

สิงหาคม 2565 

 

3,000 

1,000 

 

ห้องคณิตฯ 

 

 

นางอมลวัทน์ 

ครูพัชรินทร์ 
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กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

     ช่วงช้ันท่ี 2 

     ช่วงช้ันท่ี 3 

1,000 

1,000 

ครูดวงจันทร์ 

ครูอมลวัทน์ 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

 7.วันวิทยาศาสตร์ 

 

สิงหาคม 2565  

 

20,000 

 

ห้องวิทยาศาสตร์ 

 
นางสาวกัญญารัตน ์

กลุ่มภาษาอังกฤษ 

8.ภาษาอังกฤษน่ารู้ 

 

มิถุนายน 2565  

 

2,000 

 

ห้องเรียน 

 
นางสาวนพรัตน ์

9.  กิจกรรมปรับพื นฐาน พฤษภาคม2565 7,500 ห้องเรียน นางหฤทัย 

การประเมินผลติดตามและสรุปผล 

 

สิงหาคม 2565   นางหฤทัย   /
ผู้รับผิดชอบแต่ละ
กิจกรรม 

10. เนื อหาสาระ  
เนื้อหาสาระเน้นเนื้อหาท่ีสอดคล้องกับการเรียนการสอน 

11. สถานที่ด้าเนินการ 
 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 

12. รายละเอียดกิจกรรมและค้าชี แจงงบประมาณ 
  งบประมาณท้ังโครงการ  จ านวน   100,000.00 บาท  แยกเป็น 

   □ เงินอุดหนุนรายหัว   100,000.00 บาท 

   □ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  …....................................................บาท  

   □ เงินรายได้    …....................................................บาท  

   □ เงิน สปสช.    …....................................................บาท 

   □ เงิน เทศบาลต าบลวิชิต   …....................................................บาท 

   □ เงินอื่นๆ(ระบ)ุ….......................... …....................................................บาท 
 
 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย   



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565            ห น้ า  | 87 
 

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

ที่ กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม 

ระยะ 
เวลา

ด้าเนิน 
การ 

ผู้ 
รับผิดชอบ 

งบ 
บุคลากร 

งบด้าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่า 

ครุภัณฑ์ 

ปรับ 
ปรุง 

ต่อเติม 

1 กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน RT, NT,O-
NET 

  8,000 3,000   11,000 พ.ย.64 อมลวัทน์ 
พัชรินทร ์

2 Open House   22,000    22,000  หฤทัย 
3 วันสุนทรภู่ควบคู่

วันภาษาไทย 
  5,000 3,500   8,500  ณัฐสริลชา 

4 กิจกรรมห้องสมุด
มีชีวิต 

   21,000   21,000  ณัฐสริลชา 

5 กิจกรรม
พัฒนาการอ่าน
เขียน คิดเลขเป็น 

   5,000   5,000  ณัฐสริลชา 

6 คณิตคิดสนุก     3,000   3,000  พัชรินทร ์
7 วันวิทยาศาสตร์   20,000    20,000  กัญญารัตน์ 
8 กิจกรรม

ภาษาอังกฤษ 
น่ารู้ 

  2,000    2,000  นพรัตน์ 

9. กิจกรรมปรับ
พ้ืนฐาน 

  5,900 1,600   7,500  นางหฤทัย 

หมายเหตุ     ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   นางหฤทัย   นวลศรี 
14. หน่วยงานและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
   หัวหน้ากลุ่มสาระ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ 
   หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
 
 
 
15. การประเมินผล 
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ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-มัธยมศึกษาปีท่ี 3  

 
การเข้าร่วมกิจกรรม 

 
แบบประเมินกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเพื่อสร้างสรรค์และน าเสนอผลงานของตนเองได้ ร้อย
ละ  70 ของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม   

- ทดสอบ 

- สังเกต 

 

- แบบทดสอบ 

- แบบสังเกต 
 

3. มีผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3                          

  

 
 
 

ลงช่ือ........ .................................................... 
        (นางหฤทัย   นวลศรี) 
           ผู้เสนอโครงการ 

ลงช่ือ............................................................ 
( นางสาวปาริชาติ  วิสุทธิชาติ) 

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
ผลการพิจารณา 

  อนุมัติ           ไม่อนุมัติ 
เหตุผลท่ีไม่อนุมัติ 

.................................................................................... 
 

ลงช่ือ............................................................ 
    ( นายจารุวัฒน์  วิกรมธีรานันท์ ) 

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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แบบเสนองาน/โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนบ้านอ่าวน ้าบ่อ 

1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
2. โครงการ    ผลิตส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษา 

เป็นกิจกรรมประเภทกิจกรรมสนับสนุน 
3. ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม   เป็นโครงการใหม่  
4. สอดคล้องและสนองนโยบาย  4.1   พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 
      มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง-มีคุณธรรม
      มีงานท า-มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี 
4.2 ยุทธศาสตร์       ข้อท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                              1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
                              2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4.3 มาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อท่ี 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ข้อท่ี 4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

4.4 ยุทธศาสตร์ สพป.ภูเก็ต  ข้อท่ี 5 ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
4.5 จุดเน้นโรงเรียน  ข้อท่ี 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

หลักเพิ่มขึ้น โดยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้นอย่าง
น้อยร้อยละ 3 (Student  Achievement) 
ข้อท่ี 2. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมด้าน
ร่างกาย  อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ (EQ : Emotion Quotient) 

4.6 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ❑  ห่วง  

     ❑  เงื่อนไข 

❑  มิติ 
5. หลักการและเหตุผล 
               หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้ครูจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้
พัฒนาอย่างเต็ม ศักยภาพ ท้ัง 3 ด้าน คือด้านความรู้  ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะ                     
อันพึงประสงค์ ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้
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ท้ัง 3 ด้านอย่างเต็มศักยภาพนั้นจ าเป็นต้องมีส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและลักษณะ
เนื้อหาหรือกิจกรรมนั้น ๆ ด้วย เนื่องจากส่ือ/ นวัตกรรมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้และบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ในเวลาอันรวดเร็ว โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อได้เล็งเห็นความส าคัญของ
การใช้ส่ือ/นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงมีการส่งเสริมให้ครูผลิตและพัฒนาส่ือการสอน 
โดยมีการจัดงบประมาณสนับสนุนครู เพื่อให้ครูสามารถผลิต ส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

6. วัตถุประสงค์ 
    6.1 เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ในการคิดค้น
สร้างสรรค์ และผลิตส่ือนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย        
    6.2  เพื่อส่งเสริมให้ครูสร้างและพัฒนาส่ือ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 

7. เป้าหมาย    
7.1 ด้านปริมาณ  

1.ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
คณิตศาสตร์  การงานอาชีพ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ สุขศึกษาและพล
ศึกษาและปฐมวัย ของโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อทุกคน 

2. ครูร้อยละ 80 ขอรับงบประมาณเพื่อจัดท าหรือพัฒนาส่ือ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการ
สอน  

7.2 ด้านคุณภาพ 
   1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถผลิตส่ือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 2. ครูใช้ส่ือการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8. ระยะเวลา  
  ปีงบประมาณ 2565  พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565 

9. วิธีด้าเนินการ 
 9.1 ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ  
                 โครงการต่อเนื่อง 
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9.2 ขั้นตอนในการด าเนินงาน 
กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียมการ 
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
ขออนุมัติโครงการ และก าหนด
หน้าท่ีรับผิดชอบ 

พ.ย.  2564  โรงเรียนบ้าน
อ่าวน้ าบ่อ 

นางอมลวัทน์   

การด้าเนินการ 
 กิจกรรมท่ี 1 สร้างส่ือออนไลน ์
 
กิจกรรมท่ี 2  สร้างส่ือท ามือ   

 
ธ.ค. 64 –ส.ค. 65 
 
ธ.ค. 64 –ส.ค. 65 
 

 
10,000 

 
10,000 

 
โรงเรียนบ้าน
อ่าวน้ าบ่อ 
โรงเรียนบ้าน
อ่าวน้ าบ่อ 

 
นางหฤทัย  
นายชัยยุทธ 
นางหทัยรัตน์   
นางดวงจันทร์  

การประเมินผลติดตามและ
สรุปผล 

กันยายน 2565   นางอมลวัทน์   

10. เนื อหาสาระ  
 - 
11. สถานที่ด้าเนินการ 

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
12. รายละเอียดกิจกรรมและค้าชี แจงงบประมาณ 
 งบประมาณท้ังโครงการ  จ านวน   20,000 บาท  แยกเป็น 

  □ เงินอุดหนุนรายหัว        20,000 บาท 

  □ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - บาท   

  □ เงินรายได้   - บาท  

  □ เงิน สปสช.   - บาท 

  □ เงิน เทศบาลต าบลวิชิต  - บาท 

  □ เงินอื่นๆ(ระบ)ุ   -  บาท 
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  รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ที่ กิจกรรม งบประมาณ รวม ระยะ 

เวลา
ด้าเนิน 
การ 

ผู้รับผิด 
ชอบ งบ

บุคลากร 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

ปรับปรุง
ต่อเติม 

1 สร้างสื่อ
ออนไลน์ 

- - 3,000 7,000 - - 10,000 ธ.ค.64 – 
ส.ค65 

นางหฤทัย  
นายชัยยุทธ  

2 สร้างสื่อท า
มือ 

- - 3,000 7,000 - - 10,000 ธ.ค.64 –
ส.ค65 

นางหทัยรัตน์   
นางดวงจันทร์  

 รวมรวมท้ัง
สิ้น 

- - 6,000 14,000 - - 20,000   

 รวมท้ังสิ้น 20,000   

หมายเหตุ การเบิกจ่ายงบประมาณขอถัวจ่ายทุกรายการ 
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางอมลวัทน์  วรรธนะวลัญช์  
14. หน่วยงานและผู้ท่ีเก่ียวข้อง -  - 
15. การประเมินผล 

ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
1.ครูสร้างและพัฒนา นวัตกรรมการเรียนรู้  
2.ครูจัดท ารายงานการใช้ส่ือ การสอน 
3.ครูใช้ส่ือการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
1.ประเมินการสร้าง นวัตกรรม 
2. ประเมินจาก รายงานการใช้
ส่ือการสอน 
3.รายงานสรุปการด าเนิน 

 
1.แบบประเมินการสร้าง
นวัตกรรม  
2. แบบประเมิน รายงานการใช้
ส่ือการสอน 
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ลงช่ือ.......................................................... 
(นางอมลวัทน์  วรรธนะวลัญช์) 

ผู้เสนอโครงการ 

ลงช่ือ............................................................ 
( นางสาวปาริชาติ  วิสุทธิชาติ) 

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

ผลการพิจารณา 
  อนุมัติ           ไม่อนุมัติ 

เหตุผลท่ีไม่อนุมัติ 
.................................................................................... 

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

( นายจารุวัฒน์  วิกรมธีรานันท์ ) 
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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แบบเสนองาน/โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนบ้านอ่าวน ้าบ่อ 

1. กลุ่มบริหาร     งานวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้     8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้   
2. ชื่อโครงการ    ส่งเสริมความเป็นเลิศสู่ผู้เรียน             
เป็นกิจกรรมประเภท   กิจกรรมหลัก 
3. ลักษณะของโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 
4. สอดคล้องและสนองนโยบาย 
 4.1 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 

   มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
    มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง-มีคุณธรรม 
    มีงานท า-มีอาชีพ 
  เป็นพลเมืองดี 

4.2 ยุทธศาสตร์ สพฐ.   
   ด้านผู้เรียน   ข้อท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     ข้อท่ี 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4.3 จุดเน้นโรงเรียน          ข้อท่ี 5 นักเรียนท่ีมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และศิลปศาสตร์ทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ 

 ข้อท่ี 6 ประชากรวัยเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาด้วยทางเลือก
ท่ีหลากหลาย เพื่อลดอัตราเด็กตกหล่น ออกกลางคัน ส่งเสริมการเรียนต่อ
หรือประกอบอาชีพ 

4.4 ยุทธศาสตร์ สพป.ภูเก็ต  ข้อท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
  ข้อท่ี 2 พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถ 
  ข้อท่ี 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
  ข้อท่ี 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  ข้อท่ี 5 ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
4.5 มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4.6 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  3 ห่วง  พอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกันท่ีดี 
    2 เงื่อนไข  ความรู้  คุณธรรม 

  4 มิติ  มิติสังคม  มิติวัฒนธรรม 
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5. หลักการและเหตุผล 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและ
เป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และ
ทักษะพื้นฐาน รวมท้ัง เจตคติ ท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดย
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  
ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ผู้เรียนต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น และ
เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้นโรงเรียนจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เหมาะสมกับสติปัญญา 
และความสามารถของนักเรียนเพื่อพัฒนาด้านทักษะพิสัย  พุทธิพิสัย  จิตพิสัย  น าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้นตามเป้าหมายของโรงเรียน  และจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ  วิชาชีพ  และมีสุนทรียภาพ ด้านดนตรี  กีฬา  ศิลปะการแสดง  รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้น
นวัตกรรมใหม่ ๆ  ในการเตรียมพร้อมให้ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีมีความพร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจน
สนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้  ความสามารถ  ในการพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างเต็มความสามารถ  โดยส่งผู้เรียนเข้าประกวดแข่งขันในระดับโรงเรียน ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับจังหวัด และระดับประเทศ   

6. วัตถุประสงค ์
1.   เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนในการเข้าแข่งขันทักษะวิชาการในด้านต่างๆ 
2. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรม กล้าแสดงออกทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะใน

การแข่งขันวิชาการ 

7. เป้าหมาย    
เชิงปริมาณ  

 1. ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันในระดับโรงเรียน ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ระดับ
จังหวัด และระดับประเทศ  ร้อยละ 70 

เชิงคุณภาพ 
   1. ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะด้านวิชาการ 

8. ระยะเวลา 
ปีงบประมาณ 2565  ระหว่างตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
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9. วิธีด้าเนินการ 
 9.1 ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด้าเนินการ  
 การท่ีนักเรียนมีศักยภาพของความเป็นพลโลกต้องได้รับการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ เพื่อให้นักเรียน
เกดิประสบการณ์ในการแข่งขันทักษะ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและท าหน้าท่ีในฐานะ
เยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป 

9.2 ขั นตอนในการด้าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม/ขั นตอนการด้าเนินงาน ระยะเวลาการด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ 

- ประชุมครูผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงโครงการ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการ 

 
ตุลาคม 2564 
ตุลาคม 2564 

 
ครูมัชฌิมา ทุ่งคาใน 

2. ขั นด้าเนินการ 
1. กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 
2. กิจกรรมมารยาทไทย 
3. กิจกรรมอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ 
4. กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 
5. กิจกรรมพัฒนาทักษะพืน้ฐาน กีฬา
เซปักตะกร้อ 
6. กิจกรรมพัฒนาทักษะงานประดิษฐ์ 
7. กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ 
8. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
ดนตรี 
9. กิจกรรมเยาวชนวิถีใหม่ 
10. กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี 
11. กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรม 

 
ธันวาคม 2564 

 
 

 
ครูหฤทัย  นวลศรี 
ครูปรัชญา บุตรครุธ 
ครูพัชรินทร์ อยู่เดช 
 
ครูกัญญารัตน์ วิจาราณ์ 
 
ครูอรุณี อิสระโชติ 
ครูภานุพงศ์ ลูกจันทร์ 
ครูปัญญา ถากงตา 
ครูดวงจันทร์ วิกรมธีรานันท์ 
ครูกิตติ ชินณฤวงศ์สกุล 
 
ครูอรุณี อิสระโชติ 
ครูชัยยุทธ ฟักมงคล 
ครูมัชฌิมา ทุ่งคาใน 

3. ขั นนิเทศติดตามผล  
- ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นิเทศติดตาม 
การด าเนินงาน และคอยอ านวยความ
สะดวกในการด าเนินกิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานท่ี
ก าหนด 

 
พฤศจิกายน 2564 – 

กันยายน 2565 

 
คณะครู 

4. ขั นสรุปผล  กันยายน 2565  
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ท่ี กิจกรรม/ขั นตอนการด้าเนินงาน ระยะเวลาการด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
- สรุป ประเมิน และรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

ครูมัชฌิมา ทุ่งคาใน และครู
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

 
10. เนื อหาสาระ  
 การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจะต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มตามศักยภาพ  การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนจึงเป็นการพัฒนาผู้เรียนในภาพรวม  แต่การท่ีจะ
พัฒนาผู้เรียนท่ีมีศักยภาพทางการเรียนในแต่ละสาระการเรียนสูงกว่าผู้อื่น  จ าเป็นต้องมีการจัดกิจกรรม
กระตุ้นส่งเสริมผู้เรียนน าศักยภาพท่ีมีอยู่ในตนเองออกมาน าเสนอด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  เช่น  การพูด  การ
เขียน  การจัดท าช้ินงาน  ตลอดจนการประกวดแข่งขันทักษะในด้านต่าง ๆ  ท้ังนี้  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้
ท่ียั่งยืน  และสามารถน าไปใช้ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพในอนาคตได้  

11. สถานที่ด้าเนินการ 

 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ   ต าบลวิชิต  อ าเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต    

12. รายละเอียดกิจกรรมและค้าชี แจงงบประมาณ 
 งบประมาณท้ังโครงการ  จ านวน   115,000   บาท  แยกเป็น 
  เงินอุดหนุนรายหัว   .......................7,000......................บาท 
  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ...................108,000......................บาท   

 □ เงินระดมทุน    .......................................................บาท  

 □ เงิน สปสช.    .......................................................บาท 

 □ เงิน เทศบาลต าบลวิชิต   .......................................................บาท 

 □ เงินอื่นๆ (ระบ)ุ............................. .......................................................บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
จ้าแนกงบประมาณตามหมวดค่าใช้จ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 

- ค่าเหมารถรับส่ง นักเรียน ไปและกลับ  
- อาหารกลางวัน ครูและนักเรียน 
- อาหารว่างครูและนักเรียน 
- ท าเอกสารส าหรับติวข้อสอบ 

 
2,000 

- 
- 
- 

  
- 

1,800 
1,200 

- 

 
- 
- 
- 

2,000 

 
2,000 
1,800 
1,200 
2,000 

 รวม 2,000 3,000 2,000 7,000 
2. กิจกรรมมารยาทไทย   3,000 3,000 
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ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
จ้าแนกงบประมาณตามหมวดค่าใช้จ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
3. 
 
4. 
 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

กิจกรรมอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ 
กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 
กิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐาน กีฬาเซปักตะกร้อ 
กิจกรรมพัฒนาทักษะงานประดิษฐ์ 
กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี 
กิจกรรมเยาวชนวิถีใหม่ 
กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 

 รวม - - 83,000 83,000 
11. กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรม 

- ค่าเบ้ียเล้ียง 
- ค่าพาหนะ 
- อุปกรณ์การแข่งขัน 

 
12,000 
8,000 

- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 

5,000 

 
12,000 
8,000 
5,000 

 รวม 20,000 - 5,000 25,000 

งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 22,000  3,000 90,000 115,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวมัชฌิมา ทุ่งคาใน 

14. หน่วยงานและผู้ท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 

15. การประเมินผล 
ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 

1.ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันในระดับ
โรงเรียน ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับจังหวัด และระดับประเทศ   

- การนิเทศ ก ากับ ติดตาม/
ประเมินโครงการ 

- แบบประเมินโครงการ 

2.ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ 
ความสามารถ มีทักษะด้านวิชาการ 

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  
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ลงช่ือ............................................................ 
(นางสาวมัชฌิมา  ทุ่งคาใน ) 

ผู้เสนอโครงการ 

ลงช่ือ............................................................ 
  ( นางสาวปาริชาติ  วิสุทธิชาติ) 

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
ผลการพิจารณา 

  อนุมัติ           ไม่อนุมัติ 
เหตุผลท่ีไม่อนุมัติ 

.................................................................................... 
 
 

ลงช่ือ............................................................ 
( นายจารุวัฒน์  วิกรมธีรานันท์ ) 

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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แบบเสนองาน/โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนบ้านอ่าวน ้าบ่อ 

1. กลุ่มบริหาร   วิชาการ    งาน/กลุ่มสาระ งานการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
2. ช่ืองาน/โครงการ/กิจกรรม  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
เป็นกิจกรรมประเภท    กิจกรรมหลัก   (กิจกรรมหลัก, กิจกรรมรอง, กิจกรรมสนับสนุน)   
3. ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป็นงาน/โครงการ/กิจกรรม     ต่อเนื่อง  (ใหม่, ต่อเนื่อง, ตามนโยบาย)     
4. สอดคล้องและสนองนโยบาย 
 4.1   พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 

❑ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

❑ มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง-มีคุณธรรม 

❑ มีงานท า-มีอาชีพ 

❑ เป็นพลเมืองดี 
4.2 ยุทธศาสตร์   ข้อท่ี  1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 4.3 มาตรฐานการศึกษา  ข้อท่ี □ 1 (...........)  □ 2 (...........)   3 (...........)  
 4.4 ยุทธศาสตร์ สพป.ภูเก็ต ข้อท่ี 5 ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
 4.5 จุดเน้นโรงเรียน ข้อท่ี 1-8 
4.6 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

หลักความพอประมาณ 

- ครูก าหนดระยะเวลาและก าหนดสถานท่ีท่ีจะพานักเรียนไปทัศนศึกษาอย่างเหมาะสม 

หลักการมีเหตุผล 

- ครูและนักเรียนเห็นความส าคัญของการศึกษาเรียนรู้ เรื่องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงจากประสบการณ์

ของตนเอง   

หลักการมีภูมิคุ้มกัน 

- ครูแต่ละกลุ่มสาระมีการวางแผนในการจัดเตรียมแนวทางในการให้นักเรียนได้เรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานท่ี

ท่ีไปศึกษา 

เงื่อนไขความรู ้

- นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจจากการได้ไปเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 
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เงื่อนไขคุณธรรม 
- นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ใช้ความเพียรพยายาม ความขยัน อดทน วิริยะ อุตสาหะ ในการศึกษาหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ 
ผลความสมดุล 4 มิติ  
          1 .เศรษฐกิจ  มีการวางแผนการไปเรียนรูจ้ากแหล่งเรียนรู้ท่ีไปทัศนศึกษาอย่างรัดกุม เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการจัดการศึกษา 
          2. สังคม      เกิดการเรียนรู้และท างานกันเป็นกลุ่ม 
          3. วัฒนธรรมและวัฒนธรรมไทย  มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกับ  
          4. ส่ิงแวดล้อม  ครูเกิดความตระหนัก และรักสถาบัน 
5. หลักการและเหตุผล 
  การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจริง
จากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่างๆอย่างสมดุล มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่างๆตามความเหมาะสม รวมท้ังจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน 
  การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี   เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส าคัญอย่างมากอยากหนึ่งซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองท าให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องท่ีศึกษาอย่างแท้จริง ท้ังยังเป็น
การเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะการพาผู้เรียนไปทัศนศึกษา
นั้น ถือว่าเป็นวิธีการท่ีท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้าน
ร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกท้ังเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนได้รับการศึกษา
ท้ัง 8 สาระแบบบูรณาการ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
6. วัตถุประสงค์ 
 1. นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 90 ได้มีโอกาสศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมภายนอกโรงเรียน 

 2. นักเรียนและคณะครูได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 

 3. นักเรียน ครูและผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 ข้ึนไปมีความพึงพอใจ 

7. เป้าหมาย    
ด้านปริมาณ  

- นักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ ช้ันอนุบาล–มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 360 คน ได้มีโอกาสได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ 
  - นักเรียน ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อและผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในกิจกรรม ร้อยละ 90  
ด้านคุณภาพ 

-  นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 –  มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกอย่างน้อย 1 แหล่ง/ปี 
การศึกษา 
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- นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
- นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยละ 90 มีผลงานจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ คนละ 

1 เล่ม 
8. ระยะเวลา 
 ปีงบประมาณ 2565 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565  เดือนกันยายน-ตุลาคม 2565 
9. วิธีด้าเนินการ 
  9.1 ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
  เป็นโครงการท่ีน านักเรียนทุกระดับช้ันไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน 
 9.2 ขั้นตอนในการด าเนินงาน 

กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียมการ 
 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
- ประชุมช้ีแจงเสนอโครงการ 
- ส ารวจแหล่งเรียนรู้ 

 
 

พฤศจิกายน  2565 
พฤศจิกายน  2565 

 
 

 
 

 
 

นางหฤทัย 

การด้าเนินการ 
- ก าหนดวัน เวลาในการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้/ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง  
- กิจกรรมค่ายวิทย์-คณิต 
- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

 
พฤศจิกายน  2564 

 
กันยายน 2565 
ก.ย.-ต.ค.2565 

 
 
 

30,000 
150,000 

 
 

 
นางหฤทัย 
นวลศรี 

การประเมินผลติดตามและสรุปผล 
- สรุป ประเมินรายงานผล 

   นางหฤทัย 
นวลศรี 

10. เนื อหาสาระ  
เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้าน

ร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกท้ังเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนได้รับการศึกษา
ท้ัง 8 สาระแบบบูรณาการ 

11. สถานที่ด้าเนินการ 
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ในจังหวัดภูเก็ต 

12. รายละเอียดกิจกรรมและค้าชี แจงงบประมาณ 
  งบประมาณท้ังโครงการ  จ านวน     180,000.00    บาท  แยกเป็น 

   □ เงินอุดหนุนรายหัว   .......................................................บาท 

   □ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  180,000.00   บาท  

   □ เงินรายได้    .......................................................บาท  
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   □ เงิน สปสช.    .......................................................บาท 

   □ เงิน เทศบาลต าบลวิชิต   .......................................................บาท 

   □ เงินอื่นๆ(ระบุ)............................. .......................................................บาท 
      รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ รวม ระยะ 
เวลา

ด้าเนิน 
การ 

ผู้รับผิด 
ชอบ งบ

บุคลากร 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

ปรับปรุง
ต่อเติม 

1 กิจกรรมค่าย
วิทย-์คณิต 

 8,000 20,000 2,000   30,000 ก.ย. 
2565 

นางหฤทัย 

2. กิจกรรมทัศน-
ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 

 50,000 50,000 50,000   150,000 ก.ย.-
ต.ค.
2565 

นางหฤทัย 

 รวม  58,000 70,000 52,000   180,000   
 รวมท้ังสิ้น 180,000   

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   นางหฤทัย  นวลศรี 
14. หน่วยงานและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

นักเรียนทุกระดับช้ัน ครูประจ าช้ัน และครูผู้สอน โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อทุกคน 
15. การประเมินผล 

ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
1.  นักเรียนร้อยละ 90 ได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
ภายนอก 
2.  นักเรียน ครูและผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 มีความ
พึงพอใจต่อโครงการ 
3.  นักเรียนร้อยละ 90 มีผลงานจากการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ คนละ 1 เล่ม 

 
- ส ารวจ 
 
- สอบถาม 
 
- ตรวจผลงาน 

 
- แบบส ารวจ 
 
- แบบสอบถาม 
 
-แบบบันทึกการส่งผลงาน
นักเรียน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนร้อยละ 90 เกิดการเรียนรู้และเกิด
ความคิดรวบยอดจากประสบการณ์จริง 

 
- ส ารวจ 
 

 
- แบบส ารวจ 
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ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 
2. นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้และมีทัศนคติท่ี
ดีต่อการเรียน 
 3. นักเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและ
น่าสนใจ 

- สอบถาม 
 
- ตรวจผลงาน 

- แบบสอบถาม 
 
-แบบบันทึกการส่งผลงาน
นักเรียน 

 
 
 

ลงช่ือ............................................................ 
        (นางหฤทัย   นวลศรี) 
           ผู้เสนอโครงการ 

ลงช่ือ............................................................ 
( นางสาวปาริชาติ  วิสุทธิชาติ) 

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
ผลการพิจารณา 

  อนุมัติ           ไม่อนุมัติ 
เหตุผลท่ีไม่อนุมัติ 

.................................................................................... 
 

ลงช่ือ............................................................ 
    ( นายจารุวัฒน์  วิกรมธีรานันท์ ) 

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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แบบเสนองาน/โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนบ้านอ่าวน ้าบ่อ 

 
1. กลุ่มบริหาร วิชาการ   งาน/กลุ่มสาระ       
2. ช่ืองาน/โครงการ/กิจกรรม พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     
เป็นกิจกรรมประเภท  กิจกรรมหลัก    (กิจกรรมหลัก, กิจกรรมรอง, กิจกรรมสนับสนุน)   
3. ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป็นงาน/โครงการ/กิจกรรม ใหม่  (ใหม่, ต่อเนื่อง, ตามนโยบาย)     
4. สอดคล้องและสนองนโยบาย 
4.1   พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 

❑ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

❑ มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง-มีคุณธรรม 

❑ มีงานท า-มีอาชีพ 

❑ เป็นพลเมืองดี 
4.2 ยุทธศาสตร์   ข้อท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4.3 มาตรฐานการศึกษา  ข้อท่ี □ 1 (...........)   2 (...........)  □ 3 (...........)  
4.4 ยุทธศาสตร์ สพป.ภูเก็ต ข้อท่ี 5 ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  

4.5 จุดเน้นโรงเรียน ข้อท่ี 1-8 

4.6 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ❑  ห่วง       

     ❑  เงื่อนไข       

❑  มิติ        
5. หลักการและเหตุผล 
               หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแบบแผน แนวทางหรือข้อก าหนดของการจัดการศึกษา ท่ีจะพัฒนาให้
ผู้เรียนมีความรู้ มีความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนรวมถึงระดับขั้น
ของมวลประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ประสบการณ์
ส าเร็จในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอย่างมีความสุข ตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตร
แกนกลางให้สถานศึกษาน าไปจัดท าสาระ ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่นและของผู้เรียน 
หลังจากท่ีได้มีการน าหลักสูตรไปใช้ระยะหนึ่งแล้ว จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับความ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และ ทักษะการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงและเข้าถึง
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ความรู้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเหมาะสม การพัฒนาหลักสูตร เป็นกระบวนการท่ีต้องอาศัยการท างานอย่าง
ต่อเนื่องและต้องค านึงถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นตามกาลเวลา จะกระท าทุกครั้งเมื่อสังคมมีส่ิงหนึ่งส่ิงใด
เปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้นจะท าให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์ขึ้นมาใหม่ และพร้อม
ท่ีจะน าประสบการณ์และความรู้ท่ีเกิดขึ้นมานั้น ไปพัฒนาตนและสังคมให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น ดังนั้น  โรงเรียน
บ้านอ่าวน้ าบ่อ ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขึ้น 
6. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและ สามารถน าไปใช้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับท้องถิ่นเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 
7. เป้าหมาย    
ด้านปริมาณ  

ร้อยละ 85 ของครูมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถ จัดท า
หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรูไ้ด้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นและ
เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล             
ด้านคุณภาพ 

ร้อยละ 85 ของครูมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถ จัดท าหลักสูตร
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นและเทียบเคียง
กับมาตรฐานสากล             
8. ระยะเวลา 
 ปีงบประมาณ 2565 ภาคเรียนท่ี 1 วันท่ี  พฤษภาคม 2565 - มีนาคม 2566 
9. วิธีด้าเนินการ 
  9.1 ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
  เป็นกิจกรรมท่ีปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับจุดเน้นของสพฐ.และจุดเน้นของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปตามเป้าหมาย 
 9.2 ขั้นตอนในการด าเนินงาน 

กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียมการ 
 ประชุมช้ีแจง 

 
21 มี.ค. 65 

 
500.00 

 
ห้องประชุม 
รร.บา้นอ่าว

น้ าบ่อ 

 
นางหฤทัย 

การด าเนินการ 
กิจกรรมจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

 
28 เม.ย. 65- 

 
2,0000.00 

  
นางหฤทัย 
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กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
-จัดท าหลักสูตรของแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้รวบรวมหลักสูตรของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และน ามาจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 

2 พ.ค. 65 รร.บ้านอ่าว
น้ าบ่อ 

หัวหน้ากลุ่ม
สาระฯ 

ประเมินติดตามการใช้หลักสูตร 
-จัดท าแบบประเมินหลักสูตร 

18 มี.ค. 65 
18 มี.ค. 66 

500.00 รร.บ้านอ่าว
น้ าบ่อ 

นางหฤทัย 
 

การประเมินผลติดตามและสรุปผล 
สรุปและจัดท ารายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
-ประเมินผลกิจกรรม 

 
30 มี.ค. 65 
30 มี.ค. 66 

 
 

 
รร.บ้านอ่าว

น้ าบ่อ 

 
นางหฤทัย 

 

10. เนื อหาสาระ  
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับจุดเน้นของ สพฐ.และจุดเน้นของส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปตามเป้าหมาย 

11. สถานที่ด้าเนินการ 
 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 

12. รายละเอียดกิจกรรมและค้าชี แจงงบประมาณ 
 งบประมาณท้ังโครงการ  จ านวน   3,000.00 บาท  แยกเป็น 

  □ เงินอุดหนุนรายหัว   3,000.00 บาท 

  □ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .......................................................บาท  

  □ เงินรายได้    .......................................................บาท  

  □ เงิน สปสช.    .......................................................บาท 

  □ เงิน เทศบาลต าบลวิชิต   .......................................................บาท 

  □ เงินอื่นๆ(ระบ)ุ............................. .......................................................บาท 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ที่ กิจกรรม งบประมาณ รวม ระยะเวลา

ด้าเนินการ 
ผู้รับผิด 
ชอบ งบ

บุคลากร 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ปรับปรุง
ต่อเติม 

1 
ประชุม
ช้ีแจง 

  500    
500 มี.ค. 65 นางหฤทัย 

2 

จัดท า
หลักสูตร
ในแต่ละ
กลุ่มสาระ
การ
เรียนรู ้

  2,000    

2,000 
เม.ย. -พ.ค. 

65 

นางหฤทัย 
หัวหน้า

กลุ่มสาระ
ฯ 

3
. 

ประเมิน 
ผลการใช้
หลักสูตร 

  500    
500 มี.ค. 66 

นางหฤทัย 
ครูผู้สอน 

4 สรุป         นางหฤทัย 
 รวม   3,000    3,000   
 รวมทั้งส้ิน    

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   นางหฤทัย  นวลศรี 

14. หน่วยงานและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ครูผู้สอน 

15. การประเมินผล 
ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 

ผลผลิต (Outputs) 
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสม และ
สอดคล้องกับท้องถิ่นเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 

 
ประเมินการใช้หลักสูตร 

 
แบบประเมินหลักสูตร 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
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ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 
ร้อยละ 85 ของครูมีความรู้ ความเข้าใจ มี

ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถ จัดท า
หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นและ
เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล             
ด้านคุณภาพ 

ร้อยละ 85 ของครูมีความรู้ ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถ จัดท า
หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นและ
เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล             
 

ประเมินการใช้หลักสูตร
จาก รายงานการใช้
หลักสูตรประกอบการ
เรียนการสอน 

แบบประเมินหลักสูตร 

 
 

ลงช่ือ............................................................ 
        (นางหฤทัย   นวลศรี) 
           ผู้เสนอโครงการ 

ลงช่ือ............................................................ 
( นางสาวปาริชาติ  วิสุทธิชาติ) 

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
ผลการพิจารณา 

  อนุมัติ           ไม่อนุมัติ 
เหตุผลท่ีไม่อนุมัติ 

.................................................................................... 
 

ลงช่ือ............................................................ 
    ( นายจารุวัฒน์  วิกรมธีรานันท์ ) 

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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แบบเสนองาน/โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนบ้านอ่าวน ้าบ่อ 

1. กลุ่มบริหาร    งานวิชาการ     งาน/กลุ่มสาระ   8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  
2. ช่ืองาน/โครงการ/กิจกรรม  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

เป็นกิจกรรมประเภท  กิจกรรมหลัก  
3. ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม   โครงการต่อเนื่อง 
4. สอดคล้องและสนองนโยบาย 
4.1   พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 

   มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
    มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง-มีคุณธรรม 
   มีงานท า-มีอาชีพ 
   เป็นพลเมืองดี 

4.2 ยุทธศาสตร์ สพฐ.   
   ด้านผู้เรียน   ข้อท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     ข้อท่ี 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ด้านครู       ข้อท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

         ด้านการบริหารจัดการ ข้อท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
4.3 จุดเน้นโรงเรียน ข้อท่ี 1 - 8 
4.4 ยุทธศาสตร์ สพป.ภูเก็ต  ข้อท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
  ข้อท่ี 2 พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถ 
  ข้อท่ี 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
  ข้อท่ี 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  ข้อท่ี 5 ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
  ข้อท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
4.5 มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4.6 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  3 ห่วง  พอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกันท่ีดี 
    2 เงื่อนไข  ความรู้  คุณธรรม 

  4 มิติ  มิติสังคม  มิติวัฒนธรรม 
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5. หลักการและเหตุผล 

 กระทรวงศึกษาธิการ มีการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี การ

ปรับปรุงมาตรฐานและประเด็นพิจารณาให้สะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการ

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการปรับปรุงระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา

เพื่อให้มีกลไกการปฏิบัติท่ีเอื้อต่อการด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ และเกิดประสิทธิภาพ

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นหลัก

ในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ให้มีความเข้มแข็งตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ จึงได้

ด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการ

ด าเนินงานของโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ ครอบคลุมตามภารกิจ และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร โดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบมาตรฐานให้สอดคล้องกับ

ภาระงานประจ า เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการท างาน 

6. วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อจัดระบบและด าเนินการประกันคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินภายนอก  

 2.เพื่อให้การบริหารและการจัดการภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชนและสังคม  
7. เป้าหมาย    

เชิงปริมาณ  
 1. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในท่ีเป็นระบบโดยครูทุกคนมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 100 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ร้อย
ละ 90 ขึ้นไป 

3. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ร้อยละ 90 ข้ึนไป 

เชิงคุณภาพ 
   1. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ครู  บุคลากร  นักเรียน  ผู้ปกครองและผู้ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจ ให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรม ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามเป้าหมาย 
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8. ระยะเวลา 
ปีงบประมาณ 2565  ระหว่างตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

9. วิธีด้าเนินการ 
 9.1 ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด้าเนินการ  
 เป็นการบริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา ท้ังผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และผู้รับบริการทางอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม 

9.2 ขั นตอนในการด้าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (P) 

1.  ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นท่ีการศึกษา 
และ สพฐ. ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
2.  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีท่ีผ่านมา  
3.  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการ 
พัฒนาโครงการฯ 
4.  จัดท าโครงการ  

 
ตุลาคม 2564 

  

 
น.ส.มัชฌิมา ทุ่งคาใน 
นางหฤทัย นวลศรี 
และคณะครู 
 

2. 
 

 
 
 
 
 

 

ขั นด้าเนินการ (D) 
- จัดท าก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
- แต่งต้ังผู้รับผิดชอบงานมาตรฐานการศึกษา 
- จัดท าแบบประเมินมาตรฐานการศึกษา 
- จัดท าคู่มืองานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- ติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา 
- จัดท าการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา 
- ครูทุกคนจัดท ารายงานประเมินตนเอง (PSAR) 

 
ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

 
คณะครูผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะครู 

3. ขั นนิเทศติดตามผล (C) 
- ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นิเทศติดตาม  การด าเนินงาน 
และคอยอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรม

 
มีนาคม 2565 

 

น.ส.มัชฌิมา ทุ่งคาใน
และคณะครู 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานท่ีโครงการฯ 
ก าหนด 
- จัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน/รายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
- น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไป
ใช้วางแผนพัฒนา 

4. ขั นสรุปผล (A) 
- สรุป ประเมินรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

 
กันยายน 2565 

 
น.ส.มัชฌิมา ทุ่งคาใน 

10. เนื อหาสาระ  
 การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง ระบบการประเมินผล และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเองหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัด 

11. สถานที่ด้าเนินการ 
 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ   ต าบลวิชิต  อ าเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต    

12. รายละเอียดกิจกรรมและค้าชี แจงงบประมาณ 
งบประมาณท้ังโครงการ  จ านวน   4,000   บาท  แยกเป็น 
  เงินอุดหนุนรายหัว   ...................4,000...........................บาท 

 □ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .......................................................บาท   

 □ เงินระดมทุน    .......................................................บาท  

 □ เงิน สปสช.    .......................................................บาท 

 □ เงิน เทศบาลต าบลวิชิต   .......................................................บาท 

 □ เงินอื่นๆ (ระบ)ุ............................. .......................................................บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
จ้าแนกงบประมาณตามหมวดค่าใช้จ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. ค่าเอกสารและเข้าเล่มคู่มืองานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา จ านวน 25 เล่มๆละ 100 บาท 
   

 
2,500 2,500 

2. ค่าเอกสารและเข้าเล่มรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) จ านวน 3 เล่ม เล่มละ 200 บาท 

  600 600 

3. ค่าเอกสารและเข้าเล่มแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
จ านวน 3 เล่ม เล่มละ 300 บาท 

   
  

900 900 
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ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
จ้าแนกงบประมาณตามหมวดค่าใช้จ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ    4,000 4,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวมัชฌิมา ทุ่งคาใน 
14. หน่วยงานและผู้ท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
15. การประเมินผล 

ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
1.โรงเรียนมี แผนพัฒนาการศึกษาและปฏิทิน
ปฏิบัติงานประจ าปีท่ีเหมาะสม 

- การนิเทศ ก ากับ ติดตาม/
ประเมินโครงการ 

- แบบประเมินโครงการ 

2.โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบทันสมัย พร้อมใช้ 

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  

3. มีการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ
เผยแพร่ผลการด าเนินงาน 

- การนิเทศ ก ากับ ติดตาม - แบบสรุปรายงาน 

 

ลงช่ือ............................................................ 
        ( นางสาวมัชฌิมา  ทุ่งคาใน ) 
                ผู้เสนอโครงการ 

ลงช่ือ............................................................ 
( นางสาวปาริชาติ  วิสุทธิชาติ) 

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

ผลการพิจารณา 
  อนุมัติ           ไม่อนุมัติ 

เหตุผลท่ีไม่อนุมัติ 
.................................................................................... 

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

    ( นายจารุวัฒน์  วิกรมธีรานันท์ ) 
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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แบบเสนองาน/โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนบ้านอ่าวน ้าบ่อ 

1. กลุ่มบริหาร    งานวิชาการ     งาน/กลุ่มสาระ   8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  
2. ช่ืองาน/โครงการ/กิจกรรม  จัดหาวัสดุฝึกสอบสอนและครุภัณฑ์  เป็นกิจกรรมประเภท  กิจกรรมหลัก  
3. ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม   โครงการต่อเนื่อง 
4. สอดคล้องและสนองนโยบาย 
4.1   พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 

   มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
    มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง-มีคุณธรรม 
   มีงานท า-มีอาชีพ 
   เป็นพลเมืองดี 

4.2 ยุทธศาสตร์ สพฐ.   
   ด้านผู้เรียน   ข้อท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     ข้อท่ี 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ด้านครู       ข้อท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

         ด้านการบริหารจัดการ ข้อท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
4.3 จุดเน้นโรงเรียน ข้อท่ี 1 - 8 
4.4 ยุทธศาสตร์ สพป.ภูเก็ต  ข้อท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
  ข้อท่ี 2 พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถ 
  ข้อท่ี 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
  ข้อท่ี 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  ข้อท่ี 5 ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
  ข้อท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
4.5 มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4.6 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  3 ห่วง  พอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกันท่ีดี 
    2 เงื่อนไข  ความรู้  คุณธรรม 

  4 มิติ  มิติสังคม  มิติวัฒนธรรม 
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5. หลักการและเหตุผล 

 ส่ือการเรียนการสอน นับเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญมากประการหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน

นอกเหนือจากตัวผู้สอน ผู้เรียน และเทคนิควิธีการต่างๆ บทบาทของส่ือการเรียนการสอน ก็คือ เป็นตัวกลาง

หรือพาหนะ หรือเครื่องมือ หรือช่องทางท่ีใช้น าเรื่องราว ข้อมูลความรู้หรือส่ิงบอกกล่าว (Information) ของผู้

ส่งสารหรือผู้สอนไปสู่ผู้รับหรือผู้เรียน เพื่อท าให้การเรียนรู้หรือการเรียนการสอนบรรลุผลส า เร็จตาม

วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ได้เป็นอย่างดี  ส่ือการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

สอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีด้านต่างๆ จากส่ือพื้นฐานซึ่งเป็นภาษาพูดหรือเขียน ถึงปัจจุบันส่ือมี

หลายประเภท หลายรูปแบบ ให้ผู้สอนได้พิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสมของส่ือแต่ละประเภทท่ีมี

คุณลักษณะหรือคุณสมบัติเฉพาะตัวของมันเอง ส่ือการเรียนการสอนท่ีถือว่าทันสมัยมากในปัจจุบัน ก็คือส่ือ

ประเภทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งการพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์

ท่ี เรียกว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI)หรือส่ือประสมท่ี

เรียกว่ามัลติมิเดีย (Multi Media) เป็นต้น ส่ือการเรียนการสอนเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ ส่ือท่ีน ามาใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนต้องมีความเพียงพอ มีความทันสมัย และอยู่ในสภาพท่ีสามารถน าไปใช้งานได้ สอดคล้องกับการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ในปัจจุบัน โรงเรียนบ้านบ้านอ่าวน้ าบ่อ ยังไม่ได้มีการใช้ส่ือดังกล่าวข้างต้นกับนักเรียนในระดับท่ี

เหมาะสม สืบเนื่องมาจากข้อจ ากัดด้านระบบอินเตอร์เน็ต อีกท้ังครูยังขาดความรู้ความสามารถในการใช้และ

ผลิตส่ือ ดังนั้น โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ จึงจัดท าโครงการจัดหาวัสดุฝึกสอบสอนและครุภัณฑ์   เพื่อน าไปใช้

ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดทักษะ ความเข้าใจ และแรงจูงใจในการเรียนของ

ผู้เรียน 

6. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดซื้อส่ือการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ท่ีมีความเหมาะสมและมีคุณภาพมาใช้

พัฒนาการเรียนการสอน  
2.   เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7. เป้าหมาย    
เชิงปริมาณ  

 1. โรงเรียนสามารถจัดหาส่ือการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ตามความจ าเป็นครบทุก
ห้องเรียน 
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เชิงคุณภาพ 
   1. ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อทุกคนมีส่วนร่วมในการใช้ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ท่ีเหมาะสมไปใช้
จัดการเรียนการสอนทุกช้ันเรียน 
 2. นักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการใช้ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ท่ีครู
จัดหามาให้ทุกช้ันเรียน 
 3. นักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อทุกคน สามารถยกระดับผลการเรียนของห้องเรียนให้ดีขึ้นจากการ
ใช้ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ท่ีจัดหามาให้ 
8. ระยะเวลา 

ปีงบประมาณ 2565  ระหว่างตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
9. วิธีด้าเนินการ 
 9.1 ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด้าเนินการ     

9.2 ขั นตอนในการด้าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (P) 

1. ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ 
2. ส ารวจความต้องการในการใช้ส่ือการเรียนการ
สอน วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ เพื่อน ามาใช้
พัฒนาการเรียนการสอน 
 

 
ตุลาคม 2564 

  

 
นางสาวมัชฌิมา ทุ่งคาใน 
นางหฤทัย นวลศรี 
และคณะครู 
 

2. 
 
 
 

 
 
 
3. 

 

ขั นด้าเนินการ (D) 
- กิจกรรมจัดหาวัสดุฝึกสอบสอน  
          ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
          ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
- กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียน 
- จัดท าทะเบียนส่ือเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ครุภัณฑ์ 
ขั นนิเทศติดตามผล (C) 
- ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นิ เทศติดตาม  การ
ด าเนินงาน ในการด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้
เป็นไปตามภาระงานท่ีโครงการก าหนด 
 

 
 

พ.ย. 2564 
พ.ค. 2565 

ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 
พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 

 
 
พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 
 

 
นางสาวมัชฌิมา ทุ่งคาใน 
 
 
นางหฤทัย นวลศรี 
คณะคร ู
 
 
นางสาวมัชฌิมา ทุ่งคาใน 
นางหฤทัย นวลศรี 
และคณะครู 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4. ขั นสรุปผล (A) 

- สรุป ประเมินรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 

กันยายน 2565 
 

นางสาวมัชฌิมา ทุ่งคาใน 

 
10. เนื อหาสาระ  
 ส่ือการเรียนการสอน เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญมากประการหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน
นอกเหนือจากตัวผู้สอน ผู้เรียน และเทคนิควิธีการต่างๆ บทบาทของส่ือการเรียนการสอน ก็คือเป็นตัวกลาง
หรือพาหนะ หรือเครื่องมือ หรือช่องทางท่ีใช้น าเรื่องราว ข้อมูลความรู้หรือส่ิงบอกกล่าว (Information) ของผู้
ส่งสารหรือผู้สอนไปสู่ผู้รับหรือผู้เรียน เพื่อท าให้การเรียนรู้หรือการเรียนการสอนบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ได้เป็นอย่างดี 

11. สถานที่ด้าเนินการ 
 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ   ต าบลวิชิต  อ าเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต    

12. รายละเอียดกิจกรรมและค้าชี แจงงบประมาณ 
งบประมาณท้ังโครงการ  จ านวน   100,000   บาท  แยกเป็น 
  เงินอุดหนุนรายหัว   ...................100,000.....................บาท 
  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .......................................................บาท   
  เงินระดมทุน    .......................................................บาท  
  เงิน สปสช.    .......................................................บาท 
  เงิน เทศบาลต าบลวิชิต  .......................................................บาท 
  เงินอืน่ๆ (ระบ)ุ............................. .......................................................บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
จ้าแนกงบประมาณตามหมวดค่าใช้จ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. จัดซื้อวัสดุฝึกสอบสอน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

ครูจ านวน 23 คนๆละ 1,000 บาท 
   

 
23,000 23,000 

2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2564 

  2,000 2,000 

3. จัดซื้อวัสดุฝึกสอบสอน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
ครูจ านวน 23 คนๆละ 1,000 บาท 

  23,000 23,000 

4. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2565 

  2,000 2,000 
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ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
จ้าแนกงบประมาณตามหมวดค่าใช้จ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
5. จัดซื้อส่ือครุภัณฑ์   50,000 50,000 

งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ    100,000 100,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
13. ผู้รับผดิชอบโครงการ นางสาวมัชฌิมา ทุ่งคาใน 
14. หน่วยงานและผู้ท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
15. การประเมินผล 

ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
1.ร้อยละของวัสดุในการสอนมีความเพียงพอ
ต่อผู้เรียน 

- การนิเทศ ก ากับ ติดตาม แบบประเมิน 

2.ร้อยละของการจัดซื้อส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์มีความถูกต้องและครบถ้วน 

- การนิเทศ ก ากับ ติดตาม แบบประเมิน 

3. ร้อยละของการจัดท าทะเบียนส่ือมีความ
เป็นระบบและมีระเบียบ 

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน แบบสรุปรายงาน 

 
 
 
ลงช่ือ................. ........................................... 
        ( นางสาวมัชฌิมา  ทุ่งคาใน ) 
                ผู้เสนอโครงการ 

ลงช่ือ............................................................ 
( นางสาวปาริชาติ  วิสุทธิชาติ) 

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

ผลการพิจารณา 
  อนุมัติ           ไม่อนุมัติ 

เหตุผลท่ีไม่อนุมัติ 
.................................................................................... 

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

    ( นายจารุวัฒน์  วิกรมธีรานันท์ ) 
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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                                     แบบเสนองาน/โครงการ/กิจกรรม  
โรงเรียนบ้านอ่าวน ้าบ่อ 

1. กลุ่มบริหาร ทั่วไป  งาน/กลุ่มสาระ กิจการนักเรียน      
2. ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม  ส่งเสริมคุณธรรมประเพณีไทยและวันส าคัญทางศาสนา 
เป็นกิจกรรมประเภท กิจกรรมหลัก    (กิจกรรมหลัก, กิจกรรมรอง, กิจกรรมสนับสนุน)   
3. ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป็นงาน/โครงการ/กิจกรรม ต่อเนื่อง   (ใหม่, ต่อเนื่อง, ตามนโยบาย)     
4. สอดคล้องและสนองนโยบาย 
4.1   พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 

 มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง-มีคุณธรรม 

❑ มีงานท า-มีอาชีพ  
  เป็นพลเมืองดี 

4.2 ยุทธศาสตร์   ข้อท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
 3. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน      
4.3 มาตรฐานการศึกษา  ข้อท่ี  1 คุณภาพผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
    2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
4.4 ยุทธศาสตร์ สพป.ภูเก็ต ข้อท่ี          
4.5 จุดเน้นโรงเรียน  

ข้อท่ี 4 นักเรียนทุกคนมีความส านึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะและอยู่อย่างพอเพียง   
(Sufficiency & Public Minds)         

4.6 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
  ห่วง 1-3       
๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง

และผู้อื่น เช่นการผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
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๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล 
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆอย่าง
รอบคอบ 

๓. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ท่ีจะ
เกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

   เงื่อนไข  
๑. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องรอบด้าน ความ

รอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังใน
การปฏิบัติ 

๒. เงื่อนไขคุณธรรม ท่ีจะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

   มิติ  วัฒนธรรม      

5. หลักการและเหตุผล 
การศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และเป็นคนท่ีมีความสุข อยู่ในสังคมได้อย่าง

ปกติสุข การศึกษาภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอในการสร้างคุณลักษณะดังกล่าวให้กับผู้เรียน 
การจัดกิจกรรมเพิ่มเติมท่ีนอกเหนือจากในบทเรียนแล้ว จะสามารถท าให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะอื่น ท่ี
นอกเหนือจากในบทเรียนและสามารถสัมผัสได้โดยการใช้ประสบการณ์จริง ซึ่งสามารถท าให้ผู้เรียนมีความ
เข้าใจ และเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่ายข้ึน โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับวันส าคัญต่างๆ ทางศาสนาจะ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและเข้าใจหน้าท่ีของศาสนิกชนท่ีดี และปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักศาสนา 
กิจกรรมวันส าคัญแห่งชาติ ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักหน้าท่ีของพลเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข กิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้
ตระหนักถึงความส าคัญ การมีส่วนร่วม และการด ารงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยอันดีงาม เพื่อให้
อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป และในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง 
และมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตท่ีผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปล่ียนแปลงไป
ตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรม
จริยธรรมของคนในสังคม  ยังส่งผลถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้   ให้หลงผิด
และมีพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซึ่งท าให้ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและประชาชนในสังคมท่ีจะ
ต้านทานกับปัญหา  ต้องขาดความมั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆ ของสังคมตามมา เช่น ส าหรับเด็กและ
เยาวชน  ได้แก่  ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  ปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ปัญหาการติด เป็นต้น  

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ  ได้เห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว  และได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยมาโดยตลอด ได้เล็งเห็นว่าวิธีการจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น จะต้องอาศัย
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กระบวนการปลูกฝังคุณธรรม ตามหลักศาสนา ท าให้เกิดสมาธิและสติปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้
เยาวชนเข้าถึงการด ารงชีพตามหลักศาสนาของตนเอง จะช่วยท าให้มีจิตใจพื้นฐานท่ีโอบอ้อมอารี  มีเมตตา
กรุณา และมีคุณธรรม ซึ่งจะท าให้พื้นฐานทางจิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม  ย่อมส่งผลให้เด็กและ
เยาวชนเป็นคนดี และสามารถแก้ปัญหาสังคมได้ และท าให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว   

ดังนั้น โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมศาสนาและบริการสังคม คือ ศึกษา
วิเคราะห์วางแผนด าเนินการเกี่ยว กับการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้บริการการศึกษาศาสนาให้การน า
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา โดยคาดหวังให้ผู้เรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อเป็นผู้มีคุณธรรมน าความรู้ อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  จึง
เห็นสมควรท่ีจะด าเนินโครงการดังกล่าวต่อเนื่องให้ครอบคลุมเด็กและเยาวชนทุกคนในสังคม   ประกอบกับ
นโยบายของรัฐ ท่ีต้องการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีความรักสามัคคี มีคุณธรรมซึ่งในโครงการได้สอดแทรก
เรื่องดังกล่าว เข้าในหลักสูตรโดยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กเป็นทรัพยากร
มนุษย์ท่ีมีศักยภาพและเป็นพลังของแผ่นดินท่ีจะช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไปเพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ และกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จ
เจ้าอยู่หัว จึงขอเสนอโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรม ประเพณีไทยและวันส าคัญทางศาสนา”เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาต่อไป 

6. วัตถุประสงค์ 
1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวันส าคัญต่างๆ 

 2 เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนัก และเกิดจิตส านึกท่ีดีในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงาม 
 3 เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และการด ารงไว้ซึง่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 4 เพื่อให้นักเรียนมีความส านึก และด ารงไว้ซึง่กิจกรรมอันดีงามท่ีควรปฏิบัติ 

7. เป้าหมาย    
เชิงปริมาณ     นักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทาง  
เชิงคุณภาพ     นักเรียนร้อยละ 100 ตระหนักและเข้าใจในวันส าคัญต่างๆ และเข้าร่วมกิจกรรม 

ด้วยความเต็มใจ 

8. ระยะเวลา 
 ปีงบประมาณ 2565  ปีการศึกษา 2564 เทอม 2 และปีการศึกษา 2565 เทอม 1  

9. วิธีด้าเนินการ 
 9.1 ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
 โครงการต่อเนื่อง 
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 9.2 ขั้นตอนในการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด้าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั นเตรียมการ (P) 

1.1ประชุมวางแผน/จัดท าโครงการน าเสนอต่อฝ่าย
บริหาร 

ตุลาคม 2564 นางรพีพร  นันทภักดิ์ 

2 ขั นด้าเนินการ (D) 
2.1ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงโครงการฯและ
มอบหมายภาระงาน 
2.2ด าเนินงานตามโครงการ 
1.  กิจกรรมวันลอยกระทง 

ตุลาคม 2564 
 
 
 
19 พฤศจิกายน 64 

นางรพีพร  นันทภักดิ์ 
 
 
นายปรัชญา  บุตรครุธ 
นางปัญญา  ถากงตา  

 2.   กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 7 มกราคม 2565 นางรพีพร  นันทภักดิ์ 
 3.  กิจกรรมวันมาฆบูชา 16 กุมภาพันธ์ 2565 นางรพีพร นันทภักดิ ์

นายปรัชญา บุตรครุธ 
 4.  กิจกรรมวันวิสาขบูชา 15 พฤษภาคม 2565 นางรพีพร นันทภักดิ ์

นายปรัชญา บุตรครุธ 
 4.   กิจกรรมไหว้ครู 9 มิถุนายน 2565 นางรพีพร นันทภักดิ ์
 5.  กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 13  กรกฎาคม 2565 นางรพีพร นันทภักดิ ์

นายปรัชญา บุตรครุธ 
 6.   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 11  สิงหาคม 2565 นางรพีพร  นันทภักดิ์ 
3 ขั นนิเทศติดตามผล(C)  

1. ผู้บริหารนิเทศติดตามการด าเนินงานและคอย
อ านวยความ สะดวกในการด าเนินกิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงาน โครงการฯ 
ก าหนด 

ตุลาคม 2564 - กันยายน 
2565 

นางรพีพร  นันทภักดิ์ 

4 ขั นสรุปผลและประเมินผล (A)  
ประเมินผลเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 

กันยายน  2565 นางรพีพร  นันทภักดิ์ 

 
10. เนื อหาสาระ  
 การจัดกิจกรรมท่ีผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีไทยอันดีงาม 

11. สถานที่ด้าเนินการ 
 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ/วัด/ทต.วิชิต 
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12. รายละเอียดกิจกรรมและค้าชี แจงงบประมาณ 
 งบประมาณท้ังโครงการ  จ านวน................45,050..........................บาท  แยกเป็น 

  □ เงินอุดหนุนรายหัว   .......... 45,050..............................บาท 

  □ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .......................................................บาท  

  □ เงินรายได้    .......................................................บาท  

  □ เงิน สปสช.    .......................................................บาท 

  □ เงิน เทศบาลต าบลวิชิต   .......................................................บาท 

  □ เงินอื่นๆ(ระบ)ุ............................. .......................................................บาท 
      รายละเอียดค่าใช้จ่าย (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ รวม ระยะ 
เวลา
ด้าเนิน 
การ 

ผู้รับผิด 
ชอบ งบ

บุคลากร 
งบด าเนินงาน งบลงทุน  

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

ปรับปรุง
ต่อเติม 

  

1 ลอยกระทง 
   10,000   10,000 19 พ.ย.64 ครูปรัชญา 

ครูปัญญา 

2 
วันส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ 

  9,025    9,025 30 ธ.ค.64 ครูรพีพร 
 

3 วันเด็ก   9,025 1,200   10,225 7 ม.ค.65 ครูรพีพร 

4 มาฆบูชา 
   1,000   1,000 16 ก.พ.65 ครูรพีพร 

ครูปรัชญา 

5 
วันวิสาขบูชา    1,000   1,000 15 พ.ค.65 ครูรพีพร 

ครูปรัชญา 

6 ไหว้ครู    2,500   2,500 9 มิ.ย.65 ครูรพีพร 
7 วันอาสาฬหบูชา 

 
   1,000   1,000 13 ก.ค.65 ครูรพีพร 

ครูปรัชญา 
8 วันแม่แห่งชาติ   9,100 1,200   10,300 11 ส.ค.65 ครูรพีพร 
 รวม   27,150 17,900   45,050   

 รวมทั้งส้ิน 45,050   
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นางรพีพร  นันทภักดิ์ 

14. หน่วยงานและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
วัด/ เทศบาลต าบลวิชิต/ชุมชน/ผู้ปกครองฯลฯ 

15. การประเมินผล 
ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 
ผลผลิต (Outputs) 

2.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวันส าคัญ
ต่างๆ 
2.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และการด ารงไว้ซึ่ง 
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
2.3 นักเรียนมีความส านึก และด ารงไว้ซึ่งกิจกรรมอันดี
งามท่ีควรปฏิบัติ 

 
ประเมิน 
 
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
 
สังเกต 
 

 
แบบประเมิน 
 
แบบลงทะเบียน 
 
แบบสังเกต 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
2.1 นักเรียนเกิดความตระหนัก และเกิดจิตส านึกท่ีดี 
2.2 นักเรียนด ารงชีวิตตามหลักปฏิบัติท่ีเหมาะสม 

 
ประเมิน 
สังเกต 

 
แบบประเมิน 
แบบสังเกต 

 
 
 
 

ลงช่ือ............................................................ 
            (นางรพีพร  นันทภักดิ์) 
               ผู้เสนอโครงการ 

ลงช่ือ............................................................ 
               ( นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ ) 

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
ผลการพิจารณา 

  อนุมัติ           ไม่อนุมัติ 

เหตุผลท่ีไม่อนุมัติ 
.................................................................................... 

ลงช่ือ............................................................ 
    ( นายจารุวัฒน์  วิกรมธีรานันท์ ) 

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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แบบเสนองาน/โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนบ้านอ่าวน ้าบ่อ 

1. กลุ่มบริหารบริหารงานทั่วไป     งาน/กลุ่มสาระ กิจการนักเรียน 
2. ช่ืองาน/โครงการ/กิจกรรม     โครงการ ความปลอดภัยในโรงเรียน 
เป็นกิจกรรมประเภท สนับสนุน  
3. ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป็นงาน/โครงการ/กิจกรรมต่อเนื่อง 
4. สอดคล้องและสนองนโยบาย 
 4.1   พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 

❑ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

❑ มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง-มีคุณธรรม 

❑ มีงานท า-มีอาชีพ 

❑ เป็นพลเมืองดี 

 4.2 ยุทธศาสตร์  ❑ ด้านผู้เรียน    
       ข้อท่ี 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
      ข้อท่ี 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการ

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
4.3 จุดเน้นโรงเรียน ข้อท่ี 4. นักเรียนทุกคนมีความส านึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และอยู่

อย่างพอเพียง(Sufficiency & Public Mind) 
 4.4 มาตรฐานการศึกษา ข้อท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

   2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
                                   ข้อท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ  
  3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 4.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ❑  ห่วง การมีเหตุผล  มีความหอประมาณ มีภูมิคุ้มกันท่ีดี 

     ❑  เงื่อนไข ความรู้  คุณธรรม 

❑  3 มิติ  สังคม  ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม 
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5. หลักการและเหตุผล 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จะด าเนินโครงการการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่งมีแนวปฏิบัติในการเพิ่มความปลอดภัยในสถานศึกษา และ
มีแนวทางจัดการศึกษาเพื่อป้องกันภัยต่าง ๆ  ท่ีจะเกิดขึ้นแก่นักเรียนในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นให้
บรรจุเรื่อง ความปลอดภัยเป็นหลัก เช่น การเพิ่มชุดคัดกรอง จุดเส่ียงท่ีอาจเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
โควิด 19 การปฏิบัติตนในการดูแลสุขอนามัยและสุขภาพต่างๆไว้ในหลักสูตรการศึกษา รวมทั้งการเผยแพร่ส่ือ
การเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย ด้านต่างๆ ในโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ จึงได้พิจารณาและเห็นสมควรจัดการ
เรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างทักษะชีวิตในเรื่องความปลอดภัย และในการเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์
ในระหว่างท่ีเปิดเรียน เป็นต้น ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน และเพื่อเป็นการตอบสนอง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานดังกล่าว 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1.  เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ มีความรู้เรื่องการแพร่
ระบาดของโรคติเช้ือโควิด 19 ในโรงเรียน 

6.2.  เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าทักษะในการตัวรอดใน
สถานการณ์ต่างๆ และสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น 
7. เป้าหมาย    

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน ครูและบุคลาการทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการแพร่ระบาดของโรคติด

เช้ือโควิด 19 สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น 
           2. โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อจัดการศึกษาป้องกันในเรื่องความปลอดภัยได้อย่างเป็นรูปธรรม 
8. ระยะเวลา 
 ปีงบประมาณ 2565 ภาคเรียนท่ี  2   พฤศจิกายน 2564 ถึง มีนาคม 2565 
9. วิธีด้าเนินการ 
 9.1 ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
 เป็นการอบรมให้ความรู้ สาธิต และ ซักซ้อมแนวปฏิบัติ ให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 9.2 ขั้นตอนในการด าเนินงาน 
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กิจกรรมที่1 เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

ขั นเตรียมการ  
1ประชุมวางแผน 

20-30 พ.ย. 64 - โรงเรียนบ้านอ่าว
น้ าบ่อ 

นายกิตติ  
ชินณฤวงษ์สกุล 

ขั นด้าเนินการ 
1 เตรียมความพร้อมและวางแผน 
2 จัดท าแผนปฏิบัติการจัดการศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมเผชิญสถานการแพร่
ระบาดของโรคติเช้ือโควิด 19 

 
พ.ย. 64 

 
2,500 

 
โรงเรียนบ้านอ่าว

น้ าบอ่ 

 
นายกิตติ  
ชินณฤวงษ์สกุล  

ขั นการประเมินผลติดตามและสรุปผล 
1 ก ากับติดตาม สรุป และรายงานผล 

16-30  ก.ย.64  
- 

โรงเรียนบ้านอ่าว
น้ าบ่อ 

นายกิตติ  
ชินณฤวงษ์สกุล 

 
กิจกรรมที่2 แกนน้าจราจร ในโรงเรียน 

กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ขั นเตรียมการ (P) 
1 ประชุมวางแผน 

 
พ.ย. 64 

- โรงเรียนบ้านอ่าว
น้ าบ่อ 

นายกิตติ   
ชินณฤวงษ์สกุล 

ขั นด้าเนินการ (D) 
1 เตรียมความพร้อมและวางแผน 
2 จัดท าจุดเว้นระยะห่าง  
3 จัดมุมหรือศูนย์การเรียนรู้ด้านความ
ปลอดภัยมาตรการต่างๆเกี่ยวกับป้องกัน
เรื่องการแพร่ระบาดของโรคติเช้ือโควิด 19 

 
พ.ย. 64 
พ.ย. 64 
ธ.ค. 64 
ม.ค. 65 

 

 
 
 
 

2,500 

 
โรงเรียนบ้านอ่าว

น้ าบ่อ 

 
นายกิตติ   
ชินณฤวงษ์สกุล 
ครูท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ขั นการประเมินผลติดตามและสรุปผล
(C)(A) 
1 ก ากับติดตาม สรุป และรายงานผล 

มี.ค.65 - โรงเรียนบ้านอ่าว
น้ าบ่อ 

นายกิตติ  
ชินณฤวงษ์สกุล 

 
10. เนื อหาสาระ  

1. การส ารวจความปลอดภัยในโรงเรียน  เรื่องมาตรการการส่งเสริมความปลอดภัยการป้องกันเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดของโรคติเช้ือโควิด 19 ท าให้สมาชิกทุกคน ในโรงเรียนจะต้องร่วมมือกัน และมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการดูแล เอาใจใส่ สังเกต เฝ้าระวัง เพื่อความปลอดภัย การส ารวจเรื่องการเรียนการสอนสวัสดิ
ศึกษาวิธีการส ารวจการดูแล เอาใจใส่ สังเกต เฝ้าระวัง ปลอดภัยในโรงเรียน 
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2. การรายงานอุบัติเหตุในโรงเรียน การรายงานอุบัติเหตุในโรงเรียน เพื่อทราบข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ 
และหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุได้ โดยถือเป็นความรับผิดชอบของทุกคนในโรงเรียน รายงานทันทีหรือไม่
เกิน 24 ช่ัวโมง บันทึกลงในแบบรายงาน อุบัติเหตุ จัดรวบรวมรายงานเป็นแบบรายเดือนหรือรายเทอม และ
เก็บไว้ที่คณะกรรมการความปลอดภัย ประจ าโรงเรียน จัดท าสรุปรายงานและแจ้งให้นักเรียนทุกคนทราบ      

3. การแนะแนวสวัสดิภาพ  เป็นการให้ค าแนะน าหรือให้ค าปรึกษาทางด้านความปลอดภัย เพื่อให้
นักเรียนมีความรู้  รู้จักระมัดระวัง เรื่องการแพร่ระบาดของโรคติเช้ือโควิด 19 ซึ่งจะช่วยป้องกัน และลดปัญหา 
อุบัติเหตุลงได้ โดยท่ัวไป ผู้แนะแนวสวัสดิภาพอาจได้แก่ครูประจ าช้ัน ครูสุขศึกษา 

4. การจัดบริการเครื่องอ านวยความสะดวกเครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีทางโรงเรียนจัดบริการให้
ทุกคนในโรงเรียนต้องมีความปลอดภัย ได้แก่ จุดล้างมือเจลแอลกอฮอล์ จุดวัดอุณหภูมิ การจัดท าทางระบาย
น้ า การจัดระบบไฟฟ้าท่ีปลอดภัย   

5. การบริการความปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับโรงเรียน  การจัดบริการความปลอดภัยในการ
เดินทางไป 

6. การจัดบริการฝึกซ้อมเพื่อความปลอดภัย  
7. การบริการปฐมพยาบาล  เมื่อเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในโรงเรียน ควรมีการให้ความช่วยเหลือ

เบ้ืองต้น ก่อนการน าส่งแพทย์ หรือโรงพยาบาล ดังนั้นโรงเรียนควรจัดบริการการปฐมพยาบาล โดยจัดให้มีห้อง
พยาบาลและครูประจ าห้องพยาบาล มีอุปกรณ์การปฐมพยาบาล และยาชนิดต่างๆ พร้อมให้บริการทุกเมื่อ มี
ระเบียบการใช้ห้องพยาบาลแจ้งให้ทุกคน ทราบอย่างชัดเจน 

8. การจัดสารวัตรนักเรียน ด้านความปลอดภัยหรือาสาสมัครสวัสดิภาพ จัดให้มีสารวัตรนักเรียนด้าน
ความปลอดภัย (School Safety patrols) หรืออาสาสมัครสวัสดิภาพ (Safety volunteers) เพื่อให้นักเรียน
ได้รับความปลอดภัยและมีบทบาทในการบริการความปลอดภัยให้แก่ทุกคนในโรงเรียน 
11. สถานที่ด้าเนินการ 
 พื้นท่ีในโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
12. รายละเอียดกิจกรรมและค้าชี แจงงบประมาณ 
 งบประมาณท้ังโครงการ  จ านวน  5,000 บาท  แยกเป็น 

  □ เงินอุดหนุนรายหัว   5,000                              บาท 

  □ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .......................................................บาท  

  □ เงินรายได้    .......................................................บาท  

  □ เงิน สปสช.    .......................................................บาท 

  □ เงิน เทศบาลต าบลวิชิต   .......................................................บาท 

  □ เงินอื่นๆ(ระบุ)............................. .......................................................บาท 
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 รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ท่ี กิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนและนักเรียนในสถานศึกษา

จัดการเรียนรู้ด้านการแพร่ระบาดของโรคติเช้ือ
โควิด 19 

  2,500 2,500 

2. จัดมุมหรือศูนย์การเรียนรู้ด้านมาตรการต่างๆ   2,500 2,500 
 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน   5,000 5,000 

หมายเหตุ (ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ) 
 
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นายกิตติ  ชินณฤวงษ์สกุล 
14. หน่วยงานและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

- 
15. การประเมินผล 

ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 
ผลผลิต (Outputs) 

    1.  เพื่อให้นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ มีความรู้เรื่องการ
แพร่ระบาดของโรคติเช้ือโควิด 19    
    2.  เพื่อให้นักเรียน   ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าทักษะในการตัวรอด
ในสถานการณ์ต่าง ๆและสามารถแก้ไขปัญหา
อุปสรรคเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น 
   3.   เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ มีจิตสาธารณะท่ี
จะช่วยเหลือ เมื่อมีเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยเกิดขึ้น 

 
ประเมินตามสภาพจริง 

 
 

ประเมินตามสภาพจริง 
 
 
 

ประเมินตามสภาพจริง 
 
 

 
แบบสอบถาม 

 
 

แบบสอบถาม 
 
 
 

แบบสอบถาม 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ  สามารถป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติเช้ือโควิด 19 
   2.  นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาใน 

 
ประเมินตามสภาพจริง 
 
 
ประเมินตามสภาพจริง 

 
แบบสอบถาม 
 
 
แบบสอบถาม 
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ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ  มีองค์ความรู้ และ 
สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคเมื่อมีเหตุการณ์
เกิดขึ้น 
3.   นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ  มีจิตสาธารณะท่ีจะ
ช่วยเหลือ เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น 

 
 
 
ประเมินตามสภาพจริง 
 

 
 
 
แบบสอบถาม 

 
 
 

ลงช่ือ............................................................ 
         (นายกิตติ  ชินณฤวงษ์สกุล) 
             ผู้เสนอโครงการ 

ลงช่ือ........................................................ 
        ( นางสาวปาริชาติ  วิสุทธิชาติ ) 

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 

              ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ผลการพิจารณา 
  อนุมัติ           ไม่อนุมัติ 

เหตุผลท่ีไม่อนุมัติ 
.................................................................................... 

ลงช่ือ....................... ..................................... 
    ( นายจารุวัฒน์  วิกรมธีรานันท์ ) 

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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แบบเสนองาน/โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนบ้านอ่าวน ้าบ่อ 

1. กลุ่มบริหาร     งาน/กลุ่มสาระ      
2. ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม   ส่งเสริมวินัยและพฤติกรรมนักเรียน                      
เป็นกิจกรรมประเภท     (กิจกรรมหลัก, กิจกรรมรอง, กิจกรรมสนับสนุน)   
3. ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป็นงาน/โครงการ/กิจกรรม  โครงการต่อเนื่อง   (ใหม่,ต่อเนื่อง, ตามนโยบาย)     
4. สอดคล้องและสนองนโยบาย 
4.1   พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 

❑ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

❑ มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง-มีคุณธรรม 

❑ มีงานท า-มีอาชีพ 
� เป็นพลเมืองดี 

4.2 ยุทธศาสตร์สพฐ.      ด้านผู้เรียน  ข้อท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
       ข้อท่ี 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  ด้านครู      ข้อท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           ด้านการบริหารจัดการ ข้อท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
4.3 จุดเน้นโรงเรียน ข้อท่ี 1 - 8 
4.4 ยุทธศาสตร์ สพป.ภูเก็ต  ข้อท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
  ข้อท่ี 2 พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถ 
  ข้อท่ี 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
  ข้อท่ี 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  ข้อท่ี 5 ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
  ข้อท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
4.5 มาตรฐานการศึกษา      มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
                                   ข้อท่ี  1.2 คุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ต่อผู้เรียน 
      1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   

4.6 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ❑  ห่วง ความมีเหตุผล และ ระบบภูมิคุ้มกันท่ีดี                

    ❑  เงื่อนไข คุณธรรม                

❑  มิติ  ด้านวัฒนธรรม       
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5. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันนักเรียนพึงได้รับการพัฒนาด้านพฤติกรรมให้ถูกต้องเหมาะสมอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมภายใต้
กรอบกฎระเบียบจิตสามัญส านึกความเป็นคนดีซึ่งต้องมีพฤติกรรมท่ีสังคมยอมรับตลอดจนเป็นการส่งเสริมด้าน
วินัยให้เกิดข้ึนกับตัวนักเรียนจึงเป็นเรื่องส าคัญ และควรแก้ไข ส่งเสริมในทางท่ีดีเป็นแบบอย่างแก่ผู้ท่ีไม่รู้ หรือ 
ผู้หลงผิดจึงจัดท าโครงการขึ้นเพื่อการเรียนรู้ ท่ีดีมีวัฒนธรรมถูกต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีลดปัญหาทางด้าน
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ส าหรับนักเรียนในฐานะเยาวชนของชาติผู้ท่ีจะเป็นก าลังส าคัญของสังคมชุมชนและ
ประเทศชาติต่อไป  
6. วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อสร้างเสริมให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง 
 2.เพื่อลดปัญหาทางด้านพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
 3.เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีในสังคมได้   
7. เป้าหมาย    

ด้านปริมาณ   
1.  นักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ  จ านวน  363  คน 
ด้านคุณภาพ  
1.  นักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อมีพฤติกรรมท่ีถูกต้องเหมาะสม 

8. ระยะเวลา 
 ปีงบประมาณ 2565  
9. วิธีด้าเนินการ 
 9.1 ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ      
  - กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 
 9.2 ขั้นตอนในการด าเนินงาน 
 กิจกรรมส่งเสริมความพฤติกรรมนักเรียนและวินัยเชิงบวก 

กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียมการ 
    1.ประชุมวางแผน /จัดท าโครงการน าเสนอ
ต่อฝ่ายบริหาร 
    2. แต่งต้ังคณะท างาน/ประชุมคณะครูเพื่อ
ด าเนินกิจกรรม 

 
ตุลาคม  2564 

 
 

ตุลาคม  2564 

 
- 
 
- 

 
โรงเรียนบ้าน
อ่าวน้ าบ่อ 

โรงเรียนบ้าน
อ่าวน้ าบ่อ 

 
นางสาวอรุณี 
อิสระโชติ 
นายกิตติ 

ชินณฤวงษ์สกุล   
การด าเนินการ 
- ล้าดับก่อนหลังเดินนั่งเปน็ระเบียบ(วินัยนอก
ห้องเรียน) 
1.การเข้าแถวเคารพธงชาติ 

 
พฤศจิกายน 

2564 
- 

 
- 
 

2,000 

 
โรงเรียนบ้าน
อ่าวน้ าบ่อ 

 

 
นางสาวอรุณี 
อิสระโชติ 
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กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
2.การเดินแถวเข้าห้องเรียน 
3.การเดินแถวรับประทานอาหาร  
4.การเดินแถวท ากิจกรรม 
5.การเดินแถวกลับบ้าน  
6.การแต่งกาย 
7.มารยาทงาม  
- ห้องเรียนสวยด้วยมือเรา(วินัยในหอ้งเรียน) 
1.ความเป็นระเบียบของห้องเรียน 
2.การตกแต่งห้องเรียนน่าอยู ่
3.ป้ายนิเทศให้ความรู้ทันต่อเหตุการณ์ 
4.การน าเสนอผลงานเด่นของห้องเรียน 
5.จัดเก็บส่ิงของเป็นระเบียบง่ายต่อการหยิบใช้ 

กันยายน 2565  
- 
 
 
 

 
2,000 

 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้าน
อ่าวน้ าบ่อ 

นายกิตติ 
ชินณฤวงษ์สกุล   
/ครูประจ าช้ัน 

 
 
 

นางสาวอรุณี 
อิสระโชติ 
นายกิตติ 

ชินณฤวงษ์สกุล   
/ครูประจ าช้ัน 

  
การประเมินผลติดตามและสรุปผล 
1.ประเมินผลสรุปการท างานกิจกรรมส่งเสริม
พฤติกรรมนักเรียน 
    2.ประเมินผลเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 

 
กันยายน 2565 

 
กันยายน2565 

 
- 
 
- 

 
โรงเรียนบ้าน
อ่าวน้ าบ่อ 

โรงเรียนบ้าน
อ่าวน้ าบ่อ 

 
นางสาวอรุณี 
อิสระโชติ 

คณะกรรมการ
ประเมินผล 

10. เนื อหาสาระ                 
11. สถานที่ด้าเนินการ 
      โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
12. รายละเอียดกิจกรรมและค้าชี แจงงบประมาณ 
 งบประมาณท้ังโครงการ   จ านวน.......................4,000......................บาท  แยกเป็น 

  □ เงินอุดหนุนรายหัว   .................4,000……………………..บาท 

  □ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .......................................................บาท  

  □ เงินรายได้    .............................................บาท  

  □ เงิน สปสช.    .......................................................บาท 

  □ เงิน เทศบาลต าบลวิชิต   .......................................................บาท 

  □ เงินอื่นๆ(ระบ)ุ............................. .......................................................บาท 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ท่ี กิจกรรม งบประมาณ รวม ระยะเวลา 

ด้าเนินการ 
ผู้รับผิด 
ชอบ งบ

บุคลากร 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

ปรับปรุง
ต่อเติม 

2
. 

กิจกรรม 
ส่งเสริมความ
ประพฤติและ
วินัยเชิงบวก 
-ล าดับ
ก่อนหลัง-เดิน
นั่งเป็น
ระเบียบ 

- - - 2,000 - - 2,000 พ.ย.64- 
ก.ย.65 

นางสาวอรุณี 
อิสระโชติ 
และครูประจ า
ช้ัน 

 -ห้องเรียนสวย
ด้วยมือเรา 

- - - 2,000 - - 2,000 พ.ย.64- 
ก.ย.65 

นางสาวอรุณี 
อิสระโชติ 
และครูประจ า
ช้ัน 

 รวม - - - 4,000 - - 4,000   
 รวมทั้งส้ิน 4,000   

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        น.ส.อรุณี อิสระโชติ / นายกิตติ  ชินณฤวงษ์สกุลและคณะครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 

14. หน่วยงานและผู้ท่ีเก่ียวข้อง             - 

15. การประเมินผล 
ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 
ผลผลิต (Outputs) 

  นักเรียนระดับช้ันอนุบาล-มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อได้พฒันาพฤติกรรม 

แต่งต้ังคณะกรรมการ
นักเรียนก ากับโดยครู
ผู้รับผิดชอบในรูป
คณะกรรมการ 

 
แบบสังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

ผลลัพธ์ (Outcomes).   
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ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 
 - นกัเรียนร้อยละ 90 ได้พัฒนาพฤติกรรม  
การเข้าแถวและท ากิจกรรมหน้าเสาธงอย่างเป็น
ระเบียบตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
 -นักเรียนร้อยละ 90 เดินแถวท ากิจกรรมต่างๆใน
โรงเรียนอย่างเป็นระเบียบตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียน
ก าหนด 
-ห้องเรียนทุกห้องสะอาดตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียน
ก าหนด 

สังเกต 
การประชุม 
 
สังเกต 
การประชุม 
 

แบบสังเกต 
แบบประเมิน 
บันทึกการประชุม 
แบบสังเกต 
แบบประเมิน 
บันทึกการประชุม 

 
 
 

ลงช่ือ............................................................ 
            (นางสาวอรุณี  อิสระโชติ) 
                  ผู้เสนอโครงการ 

ลงช่ือ........................................................ 
        ( นางสาวปาริชาติ  วิสุทธิชาติ ) 

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 

              ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ผลการพิจารณา 
  อนุมัติ           ไม่อนุมัติ 

เหตุผลท่ีไม่อนุมัติ 
.................................................................................... 

ลงช่ือ............................................................ 
    ( นายจารุวัฒน์  วิกรมธรีานันท์ ) 

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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แบบเสนองาน/โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนบ้านอ่าวน ้าบ่อ 

1. กลุ่มบริหาร.งานทั่วไป /บริหารงานวิชาการ/กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. ช่ืองาน/โครงการ/กิจกรรม   โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจ าปีการศึกษา 2565 
  เป็นกิจกรรมประเภทกิจกรรมหลัก   
3. ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป็นงาน โครงการต่อเนื่อง    
4. สอดคล้องและสนองนโยบาย 
4.1 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 

❑ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

❑ มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง-มีคุณธรรม 

❑ มีงานท า-มีอาชีพ 

❑ เป็นพลเมืองดี 

4.2 ยุทธศาสตร์   ❑  ด้านผู้เรียน   ข้อท่ี2.ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  3. ขยายโอกาสทางการศึกษา
ให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

4.3 จุดเน้นโรงเรียน  ข้อท่ี4. นักเรียนทุกคนมีความส านึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และอยู่อย่างพอเพียง
(Sufficiency & Public Mind) 

4.4 ยุทธศาสตร์ สพป.ภูเก็ต ข้อท่ี............................................................................................................. 
4.5 มาตรฐานการศึกษา ข้อท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
                          ข้อท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส้าคัญ  
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

4.6 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ❑  ห่วง การมีเหตุผล  มีความหอประมาณ มีภูมิคุ้มกันท่ีดี 

       ❑  เงื่อนไข ความรู้  คุณธรรม 

       ❑ 3 มิติ สังคม ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม 
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5. หลักการและเหตุผล 
          หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  ก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ 3 กิจกรรม 
คือ กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ  กิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุ่มกิจกรรมเพื่อบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและตามข้อบังคับคณะลูกเสือ
แห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ได้เขียนไว้ ในข้อ 273ว่า การเดินทางไกล
และแรมคืน ให้ผู้ก ากับกลุ่มหรือผู้ก ากับลูกเสือ น าลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและแรมคืนในปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
ครั้งหนึ่งให้พักแรมอย่างน้อยหนึ่งคืน มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วย
ตัวเอง รู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติมและในการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ สมศ.ตัวบ่งช้ีพื้นฐานท่ี 2.3  กล่าวถึงการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของ
กิจกรรมลูกเสือไว้ด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมลูกเสือมีความส าคัญต่อผู้เรียนมาก โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 
6. วัตถุประสงค์ 
        6.1.   เพื่อให้นักเรียนได้เรียนวิชาลูกเสือ – เนตรนารีครบตามกระบวนการของหลักสูตร 
        6.2.   เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ    
        6.3.   เพื่อให้นักเรียนได้บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น 
7. เป้าหมาย    

7.1.ด้านปริมาณ  
        7.1.1  คณะครูและนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 เข้าค่ายลูกเสือ ส ารองและ         
ยุวกาชาด จ านวน 2 วัน ไม่ค้างแรม 
       7.1.2  คณะครูและนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เข้าค่าย
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่และยุวกาชาด จ านวน 2 คืน 3 วัน ค้างแรม 

7.2  เชิงคุณภาพ 
7.2.1 ลูกเสือ-เนตรนารีได้ทดสอบการปฏิบัติวิชาลูกเสือ – เนตรนารี 
7.2.2 ลูกเสือ-เนตรนารีได้บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ 
7.2.3 เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม 
7.2.4 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีในกิจกรรมลูกเสือ   - เนตรนาร ี

8. ระยะเวลา 
ปีงบประมาณ 2565  ภาคเรียนท่ี  2 วันท่ี 10 มีนาคม 2565 ถึง 12 มีนาคม 2565 

9. วิธีด้าเนินการ 
 9.1 ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
        เป็นโครงการท่ีต้องจัดประจ าทุกปีการศึกษา ลักษณะ จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ในบริเวณ
โรงเรียน และเดินทางไกลในเขตบริเวณโดยรอบ ในเขตชุมชนใกล้เคียง 

9.2 ขั้นตอนในการด าเนินงาน 
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กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ขั นเตรียมการ (P) 
1.1  ประชุมวางแผน/จัดท าโครงการ
น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

 
พฤศจิกายน 2564 

 
- 

 
โรงเรียนบ้าน
อ่าวน้ าบ่อ 

 
นางสาวอรุณี  
อิสระโชติ 

ขั นด้าเนินการ (D) 
2.1ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจง 
โครงการฯและมอบหมายภาระงาน 
2.2ด าเนินงานตามโครงการ 
1.ด าเนินงานตามโครงการฯ 
     -  ค่ายลูกเสือส ารอง 
    -   ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี 
สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ 

 
พฤศจิกายน 2564 

 
กุมภาพันธ์-เมษายน 

2565 

 
 
 

120,000 

 
 
 

โรงเรียนบ้าน
อ่าวน้ าบ่อ 

 
นางสาวอรุณี  
อิสระโชติ          

และคณะครู 

ขั นการประเมินผลติดตามและ
สรุปผล(C) (A) 

1. ผู้บริหารนิเทศติดตามการ
ด าเนินงานและคอยอ านวยความ 
สะดวกในการด าเนินกิจกรรม
ของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
ภาระงาน โครงการฯ ก าหนด 
2. ประเมินผลเมื่อเสร็จส้ิน
โครงการ 

 
 

เมษายน 2565 

 
 
- 

 
 

โรงเรียนบ้าน
อ่าวน้ าบ่อ 

 
 
นางสาวอรุณี  
อิสระโชติ          

. 

 
10. เนื อหาสาระ  
    การเข้าค่ายพักแรมเป็นการไปพักแรมคืนในสถานท่ีต่างๆท่ีไม่ใช่บ้านหรือท่ีพักของตนเอง เช่น การไป
พักแรมในค่ายลูกเสือ ตามป่าเขาต่าง ๆในการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ - เนตรนารี ทุกคนจะต้องรู้จักการ
ช่วยเหลือตนเองในทุก ๆ เรื่องต้องมีความพยายาม มีมานะและความอดทน มีความเช่ือมั่นในตนเองและรู้จัก
การแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าโดยใช้หลักเหตุผลช่วยในการตัดสินใจท่ีเหมาะสมส าหรับการต้ังค่ายพัก
แรม  ลูกเสือ - เนตรนารี จะต้องท าการส ารวจ คาดคะเนความเหมาะสมของพื้นท่ี แหล่งน้ าเส้นทางคมนาคม
เพื่อไม่ให้เกิดความ ผิดพลาดหรือปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะตามมา  การเลือกสถานท่ีต้ังค่ายและกางเต็นท์ควรมี
ลักษณะดังนี้    

1. เป็นสถานท่ีกว้างโล่งพอส าหรับการต้ังค่ายและเหมาะส าหรับท่ีจะจัดกิจกรรมระหว่างการอยู่ค่าย 
2. พื้นดินบริเวณท่ีต้ังค่ายควรจะเป็นดินปนทรายเป็นดินท่ีพื้นเป็นท่ีเรียบไม่มีน้ าขัง 
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3. อยู่ใกล้แหล่งน้ าสะอาดปลอดภัย 
4. อยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่เพื่อป้องกันอันตรายท่ีจะเกดิจากกิ่งไม้หล่นลงมาทับ 
5. ทิศทางของลมเพื่อใช้พิจารณาในการตั้งเต็นท์ท่ีพัก 
6. สามารถหาเช้ือไฟเช่นฟืนเศษไม้ส าหรับหุงต้มได้สะดวก 
7. การคมนาคมสะดวกใกล้กับโรงพยาบาลหรืออนามัยใกล้กับสถานต ารวจ 
8. ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานท่ีก่อนจะต้ังค่ายพักแรม 

11. สถานที่ด้าเนินการ 
       โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ หรือยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 
12. รายละเอียดกิจกรรมและค้าชี แจงงบประมาณ 
งบประมาณท้ังโครงการ  จ านวน  120,000 บาท  แยกเป็น 

 □ เงินอุดหนุนรายหัว   .......................................................บาท 

 □ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   120,000           บาท   

 □ เงินระดมทุน    .......................................................บาท  

 □ เงิน สปสช.    .......................................................บาท 

 □ เงิน เทศบาลต าบลวิชิต   .......................................................บาท 

 □ เงินอื่นๆ(ระบุ)............................. .......................................................บาท 
      รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

รวม 
งบประมาณจ้าแนกตามหมวดค่าใช้ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 
1 1. ค่ายลูกเสือส ารองและยุวกาชาด 

-  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมนักเรียน 
   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 จ านวน 4 
   มื้อ ๆละ 25 บาท (25x4x105) 

15,500   
10,500 

  

 -  ค่าอาหารกลางวันครู จ านวน 2  
   มื้อๆ ละ 50 บาท (50x2x10) 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมครู  
    จ านวน 4   มื้อ ๆละ 25 บาท  
    (25x4x10) 
-  ค่าอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมฯ  

  1,000 
 

1,000 

 
 
 
 
 

3,000 

 

2 2. ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี 
สามัญ สามัญรุ่นใหญ่และยุวกาชาด 
-  ค่าอาหารเช้า นักเรียนช้ัน ป.4-ม.3 

74,925 
 
 

 
 
 

 
 
18,500 
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ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

รวม 
งบประมาณจ้าแนกตามหมวดค่าใช้ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 
   จ านวน 2 ม้ือๆละ 50 บาท  
   (185x2x50) 
-  ค่าอาหารกลางวัน นักเรียนช้ัน ม.1- 
   ม.3  จ านวน 1 ม้ือๆ ละ 50 บาท  
   (85x1x50) 
-  ค่าอาหารเย็น นักเรียนช้ัน ป.4- 
   ม.3 จ านวน 2 ม้ือๆ ละ 50 บาท  
   (185x2x50) 
-  ค่าอาหารเช้าครู จ านวน 2 ม้ือๆ ละ  
   50 บาท (12x2x50) 
-  ค่าอาหารกลางวันครู จ านวน 2 
   มื้อๆละ 50 บาท (12x2x50) 
-  ค่าอาหารเย็นครู จ านวน 2 ม้ือๆ ละ  
50 บาท (12x2x50) 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมครูและ 
   นักเรียนช้ัน ป.4-ม.3 จ านวน 5 
มื้อๆ   ละ 25 บาท (196x5x25) 
-  ค่าอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4,250 
 
 
18,500 
 
 
1,200 
 
1,200 
 
1,200 
 
24,500 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,575 

รวม 90,425 - 81,850 8,575 - 
2 -  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมครูและ 

   นักเรียนช้ัน ป.4-ม.3 จ านวน 5 
มื้อๆ   ละ 25 บาท (196x5x25) 
-  ค่าอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมฯ 
-  ค่าตอบแทนคณะวิทยากร(เหมาจ่าย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

24,500 
 
 
 

 
 
 
5,575 

 

รวม 90,425 - 81,850 8,575 - 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสาวอรุณี  อิสระโชติ และนางรพีพร  นันทภักด์ิ 
14. หน่วยงานและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
    โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
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15. การประเมินผล 

ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 
1. ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย  - ประเมินจากการปฏิบัติจริง แบบสอบถาม 
2. รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อื่น - ประเมินจากการปฏิบัติจริง แบบสอบถาม 
3. ลูกเสือ-เนตรนารีได้บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม - ประเมินจาการทดสอบและปฏิบัติ

จริง 
แบบสอบถาม 

 
 
 

ลงช่ือ............................................................ 
             (นางสาวอรุณี  อิสระโชติ) 
                  ผู้เสนอโครงการ 

ลงช่ือ............................................................ 
( นางสาวปาริชาติ  วิสุทธิชาติ ) 

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 

                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ผลการพิจารณา 
  อนุมัติ           ไม่อนุมัติ 

เหตุผลท่ีไม่อนุมัติ 
.................................................................................... 

ลงช่ือ............................................................ 
    ( นายจารุวัฒน์  วิกรมธีรานันท์ ) 

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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แบบเสนองาน/โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนบ้านอ่าวน ้าบ่อ 

1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป       
2. ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม    โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
เป็นกิจกรรมประเภท  :  กิจกรรมหลัก    
3. ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม    เป็นงาน/โครงการ/กิจกรรม  :   ต่อเนื่อง   
4. สอดคล้องและสนองนโยบาย 
 4.1   พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 

❑ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

❑ มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง-มีคุณธรรม 

❑ มีงานท า-มีอาชีพ 

❑ เป็นพลเมืองดี 
4.2 ยุทธศาสตร์   ข้อท่ี           

 4.3 มาตรฐานการศึกษา  ข้อท่ี □ 1 (...........)  ✔ 2 (กระบวนการบริหารและการจัดการ)  □ 3 (...........) 
 4.4 ยุทธศาสตร์ สพป.ภูเก็ต  ข้อท่ี  1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 4.5 จุดเน้นโรงเรียน ข้อท่ี 6. ประชากรวัยเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา ด้วยทางเลือกท่ี
หลากหลาย เพื่อลดอัตราเด็กตกหล่น ออกกลางคัน ส่งเสริมการเรียนต่อหรือประกอบอาชีพ (Alternative 
Access) 

4.6 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ❑  ห่วง       

      ❑  เงื่อนไข       

❑  มิติ        
5. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดและเน้นให้สถานศึกษาทุกแห่ง ด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากครูประจ าช้ัน ครูท่ีปรึกษา อย่างท่ัวถึงโดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กร
ท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งท่ีจะพัฒนานักเรียนทุกระดับให้มีสมรรถนะ
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามเจตนารมณ์และความมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช พ.ศ.2551 
 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อตระหนักในความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเพื่อให้เป็นไป
ตามนโยบายก็ได้จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ท าให้โรงเรียนสามารถพัฒนาช่วยเหลือ 
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ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ท าให้นักเรียนได้รู้จักตนเองและประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ใน
ปัจจุบันเป็นท่ีตระหนักดีว่าสังคมได้แปรเปล่ียนไปมากส่งผลให้นักเรียนต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วอัน
ก่อให้เกิดปัญหาตามมาส าหรับนักเรียนท่ีไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ซึ่งการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุดคือการป้องกันมิให้
ปัญหาเกิดข้ึน ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้สามารถด ารงอยู่อย่างมี
คุณค่าท้ังต่อตนเองและสังคมปลอดภัยจากวิกฤตท้ังมวล โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อจึงจัดท าโครงการจัดระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นโครงการต่อเนื่อง 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1.  เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง 
                   ผู้เรียนทุกคน 
 6.2.  เพื่อให้ครูเย่ียมบ้านนักเรียนทุกคนและน าข้อมูลระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการ  
                   วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
7. เป้าหมาย    

ด้านปริมาณ  
1. สถานศึกษามีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุก

คนในระดับดี 
2. ครูร้อยละ 100 เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและน าข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการ

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
ด้านคุณภาพ 
การด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์ และ

นักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างท่ัวถึง 
8. ระยะเวลา 
 ปีงบประมาณ 2565 ภาคเรียนท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน 2564– ภาคเรียนท่ี 1 เดือนกันยายน 2565 
9. วิธีด้าเนินการ 
  9.1 ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
  เป็นโครงการท่ีพัฒนาส่งเสริมเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาให้นักเรียนทุกด้านอย่างท่ัวถึง 
 9.2 ขั้นตอนในการด าเนินงาน 

กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียมการ 
1.  ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นท่ี  
การศึกษาและ สพฐ. ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง กับ
โครงการฯ 
2.  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีท่ี  
     ผ่านมา  

 
พฤศจิกายน 

2564 
 
 

- 
 

 
ครูกัญญารัตน ์
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กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3.  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ 
     ในการพัฒนาโครงการฯ 
4.  จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
การด้าเนินการ (D) 
1.  ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงโครงการฯ 
และมอบหมายภาระงาน 
2.  ด าเนินงานตามโครงการฯ  
 2.1  กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
2.2กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
2.3กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล 
2.4กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน 

- กลุ่มพิเศษ 
- กลุ่มปกติ 
- กลุ่มเส่ียง 
- กลุ่มท่ีมีปัญหา 

2.5 จัดท าระบบสารสนเทศระดับ 
ห้องเรียน ระดับช้ันเรียนและ 
ระดับโรงเรียน 

 
พฤษภาคม 2565 
 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 

มิ.ย. – ส.ค. 65 
มิ.ย. – ส.ค. 65 
มิ.ย. – ส.ค. 65 

 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 

 
- 
 

5,000 

 
ครูกัญญารัตน ์
ครูประจ าช้ัน 
ครูกัญญารัตน ์
และหัวหน้า
งานต่าง ๆ 
ครูประจ าช้ัน 
ครูประจ าช้ัน 
ครูประจ าช้ัน 
 
 
 
 
ครูกัญญารัตน ์
และหัวหน้า
งานต่าง ๆ 

2.6 จัดระบบช่วยเหลือตามภาวะเส่ียงของ
นักเรียน (ดูแลช่วยเหลือตามสภาพปัญหา    
ท่ีแท้จริง) 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 

 ครูกัญญารัตน ์
และหัวหน้า
งานต่าง ๆ 

การนิเทศติดตามผล  
       ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   นิเทศติดตาม 
การด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวก  
ในการด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้
เป็นไปตามภาระงานท่ีโครงการฯ ก าหนด 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
- 

 
ครูกัญญารัตน ์

การประเมินผลติดตามและสรุปผล 
  1.  สรุปประเมินโครงการ 
  2.  จัดท ารายงานโครงการฯ น าเสนอ ฝ่าย
บริหาร 

 
 

  
ครูกัญญารัตน ์



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565            ห น้ า  | 146 
 

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

10. เนื อหาสาระ  
 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานท่ีมีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการ
ส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพื้นฐานความ
แตกต่างระหว่างบุคคล โดยยึดหลักการมีส่วนรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติร่วมแก้ไขปัญหาจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีทักษะการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่ าง
รวดเร็วได้อย่างมีความสุข 

11. สถานที่ด้าเนินการ 
  - โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
  - บ้านนักเรียน 

12. รายละเอียดกิจกรรมและค้าชี แจงงบประมาณ 
  งบประมาณท้ังโครงการ  จ านวน     5,000    บาท  แยกเป็น 

   □ เงินอุดหนุนรายหัว   5,000                บาท 

   □ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .......................................................บาท 

  □ เงินรายได้    .......................................................บาท  

   □ เงิน สปสช.    .......................................................บาท 

   □ เงิน เทศบาลต าบลวิชิต   .......................................................บาท 

   □ เงินอื่นๆ(ระบ)ุ............................. .......................................................บาท 
      รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ รวม ระยะ 
เวลา

ด้าเนิน 
การ 

ผู้รับผิด 
ชอบ งบ

บุคลากร 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า
ใช้

สอย 

ค่าวัสดุ ค่าครภุัณฑ์ ปรับปรุง
ต่อเติม 

1 โครงการ
ระบบการ
ดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

- - - 5,000 - - 5,000 ต.ค.64 - 
ส.ค.65 

ครูกัญญารัตน์ 

รวม 5,000   
รวมทั้งส้ิน 5,000   

หมายเหตุ  ขอถัวจา่ยทุกรายการ 
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13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   นางสาวกัญญารัตน์  วิจาราณ์ 
14. หน่วยงานและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
  ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อทุกคน 

15. การประเมินผล 
ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 
ผลผลิต (Outputs) 

1. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคนในระดับดี ใน
กิจกรรมต่อไปนี ้

● กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

● กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

● กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล 

● กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน 
-  กลุ่มพิเศษ 
- กลุ่มปกติ 
- กลุ่มเส่ียง 
- กลุ่มท่ีมีปัญหา 

● จัดท าระบบสารสนเทศระดับห้องเรียน ระดับช้ันเรียนและ
ระดับโรงเรียน 

● จัดระบบช่วยเหลือตามภาวะเส่ียงของนักเรียน (ดูแล
ช่วยเหลือตามสภาพปัญหาท่ีแท้จริง) 

 
สัมภาษณ์ 

 
 

สังเกต 
สัมภาษณ์ 

 
คัดกรอง 

 
 
 
 

ประเมินผล 
 

 
แบบสัมภาษณ์ 

 
 

แบบสังเกต 
แบบบันทึกการ

เย่ียมบ้าน 
แบบคัดกรอง 

 
 
 
 

แบบประเมินผล 
 

2.  ครูร้อยละ 100 เย่ียมบ้านนักเรียนทุกคนและน าข้อมูลระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ในกิจกรรมต่อไปนี้ 

● กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  กิจกรรมคัดกรองข้อมลู
นักเรียน 

● จัดท าระบบสารสนเทศระดับห้องเรียนระดับช้ันเรียนและ
ระดับโรงเรียน 

ประเมินผล แบบประเมินผล 

ผลลัพธ์ (Outcomes)                                             
การด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไป

 
ประเมินผล 

 
แบบประเมินผล 
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ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 
อย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์ และนักเรียนทุกคนได้รับการ
ช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างท่ัวถึง 

 
 
 
 

ลงช่ือ............................................................ 
               ( นางสาวกัญญารัตน์  วิจาราณ์) 
                        ผู้เสนอโครงการ 

ลงช่ือ............................................................ 
( นางสาวปาริชาติ  วิสุทธิชาติ) 

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ผลการพิจารณา 
  อนุมัติ           ไม่อนุมัติ 

เหตุผลท่ีไม่อนุมัติ 
.................................................................................... 

 

ลงช่ือ............................................................ 
    ( นายจารุวัฒน์  วิกรมธรีานันท์ ) 

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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แบบเสนองาน/โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนบ้านอ่าวน ้าบ่อ 

1. กลุ่มบริหารท่ัวไป   งาน/กลุ่มสาระ       
2. ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม  สถานศึกษาสีขาว                          

เป็นกิจกรรมประเภท  (กิจกรรมหลัก, กิจกรรมรอง, กิจกรรมสนับสนุน)   
3. ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป็นงาน/โครงการ/กิจกรรม  โครงการต่อเนื่อง   (ใหม่, ต่อเนื่อง, ตามนโยบาย)     
4. สอดคล้องและสนองนโยบาย 
4.1   พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 

❑ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

❑ มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง-มีคุณธรรม 

❑ มีงานท า-มีอาชีพ 
 เป็นพลเมืองดี 

4.2 ยุทธศาสตร์   ข้อท่ี           
4.3 มาตรฐานการศึกษา      มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
                                   ข้อท่ี  1.2 คุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ต่อผู้เรียน 
     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
     2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

            3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                                           4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

   มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                                  ข้อท่ี  3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
4.4 ยุทธศาสตร์ สพป.ภูเก็ต ข้อท่ี          
4.5 จุดเน้นโรงเรียน ข้อท่ี           

4.6 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ❑  ห่วง ระบบภูมิคุ้มกันท่ีดี                

     ❑  เงื่อนไข      

❑  มิติ   ด้านสังคม        
5. หลักการและเหตุผล 
 องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดให้วันท่ี 26 มิถุนายนของทุกปี  เป็น “วันต่อต้านยาเสพติด” ต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2530 ประเทศไทยประกาศเข้าร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและร่วมมือในการจัด
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดต่าง ๆ ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน บางครั้งปัญหานี้ก็รุนแรงมาก บางครั้งก็ทุเลาเบา
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บางลง แต่ปัญหายาเสพติดก็ไม่เคยหมดไปท าให้ยังต้องเฝ้าระวังภัยท่ีอาจคุกคามถึงครอบครัวและบุตรหลานอัน
เป็นอนาคตของชาติ  ยาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญระดับชาติท่ีรัฐบาลถือเป็นนโยบายท่ีต้องเร่งด าเนินการแก้ไข
อย่างจริงจัง ท้ังนี้เพราะปัญหายาเสพติดท่ีมีการแพร่ระบาดในทุกพื้นท่ีของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมาก
ขึ้นทุกขณะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม รวมท้ังทางด้าน
การเมือง และความมั่นคงของประเทศ  โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อร้ายแรงท่ีก าลังระบาดอย่างรวดเร็วในทุก
จังหวัดของประเทศไทย และเป็นปัญหาเร่งด่วนท่ีรัฐบาลจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไข ปัจจุบันมีผู้ติดเช้ือหลาย
แสนคน และในแต่ละวันมีผู้ติดเช้ือเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ท าให้สูญเสียทรัพยากรท่ีมี
คุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเยาวชน ด่ืมสุรา สูบบุหรี่ เท่ียว
กลางคืน การพนัน การทะเลาะวิวาทติดเกม ส่ือลามกอนาจาร ท้องไม่พึงประสงค์ ฟุ่มเฟือย และวัตถุนิยมเกิน
ฐานะ ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนท่ีสังคมไม่ยอมรับปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา เป็นส่ิงส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนาท้ังด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา 

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ ได้บูรณาการจัดท าแผนปฏิบัติการร่วมกันทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง จึงได้จัดท า
โครงการห้องเรียนสีขาวในสถานศึกษาโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ครู อาจารย์ท่ีปรึกษา และเพื่อนนักเรียน ท่ีเป็น
แกนน าเป็นผู้ให้ความรู้ ความเข้าใจในการให้ค าปรึกษา ตักเตือนเพื่อน กระตุ้นเพื่อน ปลูกฝังค่านิยมท่ีถูกต้อง 
ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันคู่มือแนวทางการด าเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาว จะช่วยให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้
ด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการห้องเรียนสีขาว เพื่อให้นักเรียนเป็นเยาวชนท่ีมีความรู้ ควบคู่
ด้วยคุณธรรม ไม่ฝักใฝ่อบายมุข และสร้างปัญหาให้กับสังคม สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป 
6. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อปลูกฝังจิตส านึกรักตนเอง พัฒนาสุขภาพพอนามัย คุณภาพชีวิต 
2 .เพื่อให้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด โรคเอดส์ อุบัติภัยและอบายมุข  
3. เพื่อให้เข้าใจและร่วมคิด ร่วมท า รณรงค์ป้องกัน สารเสพติดในโรงเรียน 
4. เพื่อให้เข้าสู่สังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีชีวิตท่ีสงบสุข แบบยั่งยืน 
5. ปลูกฝังจิตส านึกรักชาติ รักวัฒนธรรมไทยและส่ิงแวดล้อม 

7. เป้าหมาย    
ด้านปริมาณ  

          นักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ   
ด้านคุณภาพ 

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี เป็นพลเมือง
และพลโลกท่ีดี  
 2 นักเรียนรู้วิธีป้องกันและหลีกเล่ียงสารเสพติดโรคเอดส์ อุบัติภัยและอบายมุข 
 3. นักเรียนปลอดภัยจากยาเสพติด 
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8. ระยะเวลา 
 ปีงบประมาณ 2565  
9. วิธีด้าเนินการ 
 9.1 ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
  -กิจกรรมห้องเรียนสีขาว      
  -การเฝ้าระวังคัดกรองนักเรียน                    
 9.2 ขั้นตอนในการด าเนินงาน 

กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียมการ 
    1.ประชุมวางแผน /จัดท า
โครงการน าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

 
ตุลาคม  2564 

 
-. 

 
ร.ร.บ้านอ่าวน้ าบ่อ 

 
นางรพีพร   

การด าเนินการ 
   1. ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจ้ง
โครงการฯ 
   2. ด าเนินงานตามโครงการ 
          -เฝ้าระวังคัดกรองนักเรียน     
 
 
 
         - ด าเนินงานห้องเรียนสีขาว 

 
พฤศจิกายน 2564-

ธันวาคม 2564 
 

พฤศจิกายน 2564 
 
 
 

พฤศจิกายน 2564-
กันยายน2565 

 
- 
 
 

1,000 
 
 
 

2,000 

 
ร.ร.บ้านอ่าวน้ าบ่อ 

 
 

ร.ร.บ้านอ่าวน้ าบ่อ 
 
 
 

ร.ร.บ้านอ่าวน้ าบ่อ 

 
นางรพีพร   

 
 

นางรพีพร   
ฝ่ายปกครองและ

ฝ่ายดูแลฯ 
 

ครูประจ าช้ัน 
 

การประเมินผลติดตามและสรุปผล 
    1.ผู้บริหารนิเทศติดตามการ
ด าเนินงานแลคอยอ านวยความ
สะดวกในการด าเนินกิจกรรมของผู้
ท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงาน 
โครงการฯก าหนด 
    2. ประเมินผลเมื่อเสร็จส้ิน
โครงการ 

 
พฤศจิกายน 2564-

กันยายน2565 
 
 
 

กันยายน2565 

 
- 
 
 
 
 
- 

 
ร.ร.บ้านอ่าวน้ าบ่อ 

 
 
 
 

ร.ร.บ้านอ่าวน้ าบ่อ 

 
นางรพีพร   

 
 
 
 

คณะกรรมการ
ประเมินผล 

10. เนื อหาสาระ    
             - 
11. สถานที่ด้าเนินการ 
      โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
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12. รายละเอียดกิจกรรมและค้าชี แจงงบประมาณ 
 งบประมาณท้ังโครงการ   จ านวน.......................3,000......................บาท  แยกเป็น 

  □ เงินอุดหนุนรายหัว   ..........................3,000...................บาท 

  □ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .......................................................บาท  

  □ เงินรายได้    .......................................................บาท  

  □ เงิน สปสช.    .......................................................บาท 

  □ เงิน เทศบาลต าบลวิชิต   .......................................................บาท 

  □ เงินอื่นๆ(ระบ)ุ............................. .......................................................บาท 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ท่ี กิจกรรม งบประมาณ รวม ระยะเวลา

ด้าเนินการ 
ผู ้

รับผิด 
ชอบ 

งบ
บุคลากร 

งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

ปรับปรุง
ต่อเติม 

1
. 

เฝ้าระวัง 
คัดกรอง
นักเรียน 

- - - 1,000 - - 1,000 พ.ย.64 นางรพีพร  
ฝ่ายปกครอง
และฝ่าย
ดูแลฯ 

2
. 

ห้องเรียน 
สีขาว 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2,000 

 
- 

 
- 

 
2,000 

พ.ย.64- 
ก.ย.65 

ครูประจ าช้ัน 

 รวม - - - 3,000 - - 3,000   
 รวมทั้งส้ิน 3,000   

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      นางรพีพร  นันทภักดิ์ 
14. หน่วยงานและผู้ท่ีเก่ียวข้อง - 
15. การประเมินผล 

ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 
ผลผลิต (Outputs) 

นักเรียนได้รับการพฒันาทักษะการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี เป็นพลเมือง
และพลโลกท่ีดี 

 
สังเกต  

 
 แบบสังเกต 
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ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 
ผลลัพธ์ (Outcomes). 

1.นักเรียนร้อยละ 100 รู้วิธีป้องกันและหลีกเล่ียง
สารเสพติด โรคเอดส์ อุบัติภัยและอบายมุข 
2.นักเรียนร้อยละ 100 ปลอดยาเสพติด 

 
สังเกต 
 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 
 
แบบสังเกต 

 
 
 

ลงช่ือ............................................................ 
             (นางรพีพร  นันทภักดิ์ ) 
                    ผู้เสนอโครงการ 

        ลงช่ือ........................................................ 
      ( นางสาวปาริชาติ  วิสุทธิชาติ ) 

    ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 

 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ผลการพิจารณา 
  อนุมัติ           ไม่อนุมัติ 

เหตุผลท่ีไม่อนุมัติ 
.................................................................................... 

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

    ( นายจารุวัฒน์  วิกรมธีรานันท์ ) 
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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แบบเสนองาน/โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนบ้านอ่าวน ้าบ่อ 

 
1. กลุ่มบริหาร งานทั่วไป   งาน/กลุ่มสาระ      
2. ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน      
เป็นกิจกรรมประเภท กิจกรรมหลัก            
3. ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม  เป็นงาน/โครงการ/กิจกรรม   ต่อเนื่อง    
4. สอดคล้องและสนองนโยบาย 
4.1   พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 

❑ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

❑ มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง-มีคุณธรรม 

❑ มีงานท า-มีอาชีพ 
 เป็นพลเมืองดี 

4.2 ยุทธศาสตร์   ข้อท่ี          
  
4.3 มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    ข้อ1.  การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
    ข้อ2.  การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
    ข้อ3.  การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี 
       ประสิทธิภาพ 
4.4 ยุทธศาสตร์ สพป.ภูเก็ต ข้อท่ี 5 ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
4.5 จุดเน้นโรงเรียน ข้อท่ี           
4.6 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    ห่วง      มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี     

 เงื่อนไข    คุณธรรมและความรู้   
  

  มิติ        

5. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล  ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เอกชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  โดยจัดกระบวนการเรียนรู้
ภายในชุมชน  เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จัดเลือกสรร
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ภูมิปัญหาและความต้องการรวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์การพัฒนาระหว่าง
ชุมชน 

เนื่องจากสภาพปัจจุบัน ความเจริญเติบโตทางด้านวัตถุ เจริญรวดเร็วมาก ท าให้สังคมเส่ือมโทรม   
นักเรียนขาดคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการศึกษาในปัจจุบัน ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น  แก้ปัญหา
เป็นเพียงอย่างเดียวนั้น  ยังไม่ท าให้นักเรียนเป็นคนท่ีสมบูรณ์ได้  จึงควรมีการแลกเปล่ียน เสนอความคิดต่างๆ 
ระหว่างผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชุมชน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของโรงเรียนท่ี
ส าคัญอย่างหนึ่ง ท่ีช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชุมชน และ
โรงเรียน ท้ังยังเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ และดูแลความปลอดภัยให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
นโยบายการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้าใจตรงกันในด้านการอบรมส่ังสอน
นักเรียนระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้นจึงได้จัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์
โรงเรียนกับชุมชนขึ้นเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานดังกล่าว 

6. วัตถุประสงค ์

 6.1   เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการศึกษาและแจ้งข่าวสาร ความเคล่ือนไหวทางการศึกษา     
  6.2   เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและการมีส่วนร่วมระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ชุมชน และโรงเรียน 
7. เป้าหมาย    
เชิงปริมาณ 
 1.   ผู้บริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตัวแทนผู้ปกครองและชุมชน  
จ านวน  100  คน ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน  
เชิงคุณภาพ 
 1.  ผู้บริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนผู้ปกครองและชุมชน  มี
คุณธรรม จริยธรรมท่ียั่งยืน  ปฏิบัติตามศาสนบัญญัติอย่างเคร่งครัดและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข     
  2.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชุมชน และโรงเรียน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ
ประชุมทุกครั้งท่ีทางโรงเรียนก าหนด 
8. ระยะเวลา 
  ปีงบประมาณ 2565 ต้ังแต่ พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565 
9. วิธีด้าเนินการ 
 9.1 ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
โครงการต่อเนื่อง 
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9.2 ขั นตอนในการด้าเนินงาน 

กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียมการ 
ขั นเตรียมการ 

- ประชุมเสนอโครงการ 

- จัดท าโครงการ 

- แต่งต้ังคณะกรรมปฏิบัติงาน 

- ประชุมช้ีแจงคณะครู และน.ร. 

 
ตุลาคม 2564 

 
- 

 
ห้องประชุม 
โรงเรียนบ้าน
อ่าวน้ าบ่อ 

 
นางหทัยรัตน์ 

การด าเนินการ 

- ประชุมตัวแทนผู้ปกครอง / 
คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อ
เข้าร่วมและช่วยเหลืองานต่างๆ
ท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

- จัดท าป้ายไวนิล บอร์ด 
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียน 

 
อย่างน้อย 

ภาคเรียนละ2 ครั้ง 
ธันวาคม  2564  
กรกฎาคม 2565 

 
 
 

10,000 
 

 
 

ห้องประชุม 
โรงเรียนบ้าน
อ่าวน้ าบ่อ 

 
 

นางหทัยรัตน์ 
และคณะครู 

การประเมินผลติดตามและสรุปผล 

- สรุป ประเมิน รายงานผล 
 

กันยายน  2563 
 
 

 
โรงเรียนบ้าน
อ่าวน้ าบ่อ 

 
นางหทัยรัตน์ 

10. เนื อหาสาระ  
 ความสัมพันธ์กันในการท างานและมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมท้ังภายในโรงเรียนและภายนอก
โรงเรียนเป็นอย่างดีชุมชนเป็นสถาบันพื้นฐานในการสร้างเป็นแหล่งสร้างกระบวนการเรียนรู้และการจัดระบบ
ความสัมพันธ์ในชุมชน เป็นองค์กรทางสังคมและเป็นศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวโรงเรียนและบุคคลในชุมชนไว้ด้วยกัน  
ดังนั้นชุมชนจึงมีความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

11. สถานที่ด้าเนินการ 
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 

12. รายละเอียดกิจกรรมและค้าชี แจงงบประมาณ 
 งบประมาณท้ังโครงการ  จ านวน............10,000.00.................บาท  แยกเป็น 
   เงินอุดหนุนรายหัว  ...............10,000.00.....................บาท 

  □ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .......................................................บาท   

  □ เงินรายได้   .......................................................บาท  
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  □ เงิน สปสช.   .......................................................บาท 

  □ เงิน เทศบาลต าบลวิชิต  .......................................................บาท 

  □ เงินอื่นๆ(ระบ)ุ......................... ........................................................บาท 
      รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ รวม ระยะ
ด าเนิน
การ 

ผู้รับผิดชอบ 

งบ
บุคลากร 

งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณ

ฑ์ 

ปรับปรุง 
ต่อเติม 

1 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2564 
 - ค่าอาหารและ
เครื่องด่ืมการ
ประชุมตัวแทน
ผู้ปกครองเพื่อขอ
ความร่วมด้าน
ต่างๆ 
   - ประชุม
กรรมการ
สถานศึกษาตลอด
ปีการศึกษา 
   - จัดท าป้ายไว
นิลบอร์ด 
ประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรม 

   
 
4,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,000 

   
 
4,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,000 

 
 
ธ.ค.
2564 

 
 
นางหทัยรัตน์ 

2 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2565 
 - ค่าอาหารและ
เครื่องด่ืมการ
ประชุมตัวแทน
ผู้ปกครองเพื่อขอ

   
 
4,000 

 
 
 
 
 
 

   
 
4,000 

 
 
 

 
 
ก.ค. 
2565 

 
 
นางหทัยรัตน์ 
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ท่ี กิจกรรม งบประมาณ รวม ระยะ
ด าเนิน
การ 

ผู้รับผิดชอบ 

งบ
บุคลากร 

งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณ

ฑ์ 

ปรับปรุง 
ต่อเติม 

ความร่วมด้าน
ต่างๆ 
   - ประชุม
กรรมการ
สถานศึกษาตลอด
ปีการศึกษา 
   - จัดท าป้ายไว
นิลบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
1,000 

 
 
 
 
 
 

1,000 

 รวม   8,000 2,000   10,000   

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นางหทัยรัตน์  เส้ียมสอน 

14. หน่วยงานและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ สพป.ภูเก็ต 

15.   การประเมินผล  
ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 

15.1 ร้อยละ 90 ของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม - การเข้าร่วมการประชุม -บันทึกการประชุม 
15.2 โรงเรียน ชุมชน มีความสัมพันธ์กันในการ
ท างานและมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมท้ังภายใน
โรงเรียนและภายนอกโรงเรียนเป็นอย่างดี 

-การเข้าร่วมกิจกรรม -แบบสังเกต 
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ลงช่ือ............................................................ 

             ( นางหทัยรัตน์  เส้ียมสอน ) 
                    ผู้เสนอโครงการ 

        ลงช่ือ........................................................ 
      ( นางสาวปาริชาติ  วิสุทธิชาติ ) 

    ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 

 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ผลการพิจารณา 
  อนุมัติ           ไม่อนุมัติ 

เหตุผลท่ีไม่อนุมัติ 
.................................................................................... 

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

    ( นายจารุวัฒน์  วิกรมธีรานันท์ ) 
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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แบบเสนองาน/โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนบ้านอ่าวน ้าบ่อ 

 
1. กลุ่มบริหาร งานทั่วไป งาน/กลุ่มสาระ       
2. ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง “สนทนาศิษย์ลูก”     
เป็นกิจกรรมประเภท กิจกรรมหลัก        
3. ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม  เป็นงาน/โครงการ/กิจกรรม   ต่อเนื่อง    
4. สอดคล้องและสนองนโยบาย 
4.1   พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 

❑ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

❑ มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง-มีคุณธรรม 

❑ มีงานท า-มีอาชีพ 

❑ เป็นพลเมืองดี 
4.2 ยุทธศาสตร์   ข้อท่ี          
4.3 มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    ข้อ1.  การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
    ข้อ2.  การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
    ข้อ3.  การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี 
       ประสิทธิภาพ 
4.4 ยุทธศาสตร์ สพป.ภูเก็ต ข้อท่ี 5 ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
4.5 จุดเน้นโรงเรียน ข้อท่ี           
4.6 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    ห่วง       มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี    
        เงื่อนไข     คุณธรรมและความรู้   

5. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด ๔ แนวการจัดการศึกษา 
มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 

และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

มาตรา 23 การจัดการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ต้องเน้นความส าคัญท้ังความรู้คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
การศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ 
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(1) ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชนชาติ 
และสังคมโลกรวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 (2)ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมท้ังความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์  
เรื่องการจัดการการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
        (3) ความรู้เกี่ยวกับศาสนาศิลปวัฒนธรรมการกีฬาภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 
         (4) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
         (5) ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และมีทักษะด้านต่างๆ รวมท้ังการเสริมสร้างลักษณะนิสัยท่ีดีนั้น 
โรงเรียนตระหนักว่าโรงเรียนไม่สามารถด าเนินการได้โดยล าพัง ถ้าขาดการประสานงานและช่วยเหลือจาก
ชุมชนและผู้ปกครอง เพราะผู้ปกครองมีส่วนในการอบรมดูแลนักเรียน ซึ่งเป็นบุตรหลานของตนเองในขณะท่ี
เด็กอยู่กับครอบครัว โรงเรียนจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะมีการประสานงาน ติดต่อและแลกเปล่ียนข้อมูล อัน
เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีก
ท้ังโรงเรียนและผู้ปกครองจะได้มีโอกาสเพิ่มความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งจะยังประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนให้
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ี ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน นับเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จในการ
เรียนของเด็ก ท้ังสองฝ่ายจึงต้องติดต่อและร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาด้านต่างๆ ของเด็กได้
อย่างมีประสิทธิภาพ พ่อแม่ ผู้ปกครองสมควรท่ีจะได้รู้จักกับครูของลูก  รับรู้นโยบาย – แนวการสอน ระเบียบ
ของโรงเรียน กิจกรรมและการบ้านท่ีครูมอบหมายให้ลูก เพื่อจะได้ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกหลานได้
ถูกต้อง  เหมาะสม 
 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ เล็งเห็นความส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้นปีการศึกษาละ 3 ครั้ง เพื่อประชุมผู้ปกครอง แลกเปล่ียนเรียนรู้และรับฟังผลการเรียนของ
นักเรียน ท้ังนี้เพื่อพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควบคู่กัน สร้างขวัญก าลังใจและ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและศิษย์ จึงได้กิจกรรมตามโครงการนี้ขึ้น 

6. วัตถุประสงค์ 

 6.1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
 6.2 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนรว่มในการให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
โรงเรียน 
 6.3 เพื่อร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสรมิการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆ ของนักเรียน
ได้อย่างเหมาะสม 
7. เป้าหมาย    
เชิงปริมาณ 
 1) คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อทุกคน 
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 2) นักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับปฐมวัย, ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6, ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 3) ผู้ปกครองนักเรียนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1 – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
 1) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง 
 2) เพื่อแลกเปล่ียนมุมมองความคิดเกี่ยวกับเด็ก ร่วมกัน 
8. ระยะเวลา 

 ปีงบประมาณ 2565 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  วันท่ี 1 พฤศจิกายน  2564  
   และ วันท่ี 30 มีนาคม 2565      

 ปีงบประมาณ 2565 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565  ประมาณ พฤษภาคม – มิถุนายน  
2565 

9. วิธีด้าเนินการ 
 9.1 ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
โครงการต่อเนื่อง 
 9.2 ขั้นตอนในการด าเนินงาน 

กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียมการ 
- ประชุมครูผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงโครงการ 
แต่งต้ังคณะกรรมการ 

 
ตุลาคม 2564 

 
- 

 
ห้องประชุม 
โรงเรียนบ้าน
อา่วน้ าบ่อ 

 
นางหทัยรัตน์ 

การด าเนินการ 
ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2562 
       1.  จัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนท่ี
2/2562 และรับฟังผลการเรียนในภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
       2.  ประชุมผู้ปกครอง รับฟังผลการ
เรียนปลายภาคเรียน และจัดกิจกรรมรับ
มอบวุฒิบัตรผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปฐมวัย / ป.6 / ม.3  ภาคเรียนท่ี  2  ปี
การศึกษา 2562 
      3. จัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนท่ี 
1/2563    

 
 

พฤศจิกายน 2564 
 
 

มีนาคม 2565 
 
 
 
 

พฤษภาคม 2565 

 
 

19,000 
 

 
 

ห้องประชุม
อเนกประสงค์ 
อาคารฟีฟ่า 
โรงเรียนบ้าน
อ่าวน้ าบ่อ 

 
 

นางหทัยรัตน์ 
และคณะครู 

การประเมินผลติดตามและสรุปผล     
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กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

- สรุป ประเมิน รายงานผล กันยายน  2565  โรงเรียนบ้าน
อ่าวน้ าบ่อ 

นางหทัยรัตน์ 

10. เนื อหาสาระ  - 

11. สถานที่ด้าเนินการ 

 ห้องประชุมรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 

 ห้องประชุมอเนกประสงค์อาคารฟีฟ่าโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
12. รายละเอียดกิจกรรมและค้าชี แจงงบประมาณ 
 งบประมาณท้ังโครงการ  จ านวน............19,000.00.................บาท  แยกเป็น 
   เงินอุดหนุนรายหัว  ...............19,000.00....... ..........บาท 

  □ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .......................................................บาท   

  □ เงินรายได้   .......................................................บาท  

  □ เงิน สปสช.   .......................................................บาท 

  □ เงิน เทศบาลต าบลวิชิต  .......................................................บาท 

  □ เงินอื่นๆ(ระบ)ุ......................... ........................................................บาท 

      รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ท่ี กิจกรรม งบประมาณ รวม ระยะ 

เวลา
ด้าเนิน 
การ 

ผู้รับผิด 
ชอบ งบ

บุคลากร 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า 
ครุภัณฑ์ 

ปรับปรุง
ต่อเติม 

1. จัดประชุม
ผู้ปกครองภาคเรียน
ท่ี2/2564 และรับ
ฟังผลการเรียนใน
ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2565         

  6,000    6,000 พ.ย. 
2564 

 

นางหทัยรัตน์ 

2 ประชุมผู้ปกครอง 
รับฟังผลการเรียน
ปลายภาคเรียน 

  6,000 1,000  
 
 

  มี.ค. 
2565 

 

นางหทัยรัตน์ 
และคณะครู 
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ท่ี กิจกรรม งบประมาณ รวม ระยะ 
เวลา

ด้าเนิน 
การ 

ผู้รับผิด 
ชอบ งบ

บุคลากร 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า 
ครุภัณฑ์ 

ปรับปรุง
ต่อเติม 

และจัดกิจกรรม
รับมอบวุฒิบัตร
ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปฐมวัย /  
ป.6 / ม.3  ภาค
เรียนท่ี  2  ปี
การศึกษา 2564 

 
 
 

3 จัดประชุม
ผู้ปกครองภาคเรียน
ท่ี 1/2565 

  6,000     พ.ค.
2565 

นางหทัยรัตน์ 

 รวม   18,000 1,000   19,000   
 รวมทั้งส้ิน 19,000   

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   นางหทัยรัตน์  เส้ียมสอน 

14. หน่วยงานและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

- 

15. การประเมินผล 

ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 
15.1 ร้อยละ 80 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
องค์กรหน่วยงานในการจัดการศึกษา 

- การเข้าร่วมการประชุม 
 

-บันทึกการลงทะเบียน 

15.2 ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 

-ประเมิน 
 

-แบบประเมิน 
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ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 
15.3 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีระเบียบวินัย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- สังเกต - แบบสังเกต 

 

 

 

ลงช่ือ............................................................ 
             ( นางหทัยรัตน์  เส้ียมสอน ) 
                    ผู้เสนอโครงการ 

        ลงช่ือ........................................................ 
      ( นางสาวปาริชาติ  วิสุทธิชาติ ) 

    ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 

 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ผลการพิจารณา 
  อนุมัติ           ไม่อนุมัติ 

เหตุผลท่ีไม่อนุมัติ 
.................................................................................... 

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

    ( นายจารุวัฒน์  วิกรมธีรานันท์ ) 
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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แบบเสนองาน/โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนบ้านอ่าวน ้าบ่อ 

1. กลุ่มบริหาร     งาน/กลุ่มสาระ                
2. ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม        สภานักเรียน                            
เป็นกิจกรรมประเภท     (กิจกรรมหลัก, กิจกรรมรอง, กิจกรรมสนับสนุน)   
3. ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป็นงาน/โครงการ/กิจกรรม  โครงการต่อเนื่อง             (ใหม่, ต่อเนื่อง, ตามนโยบาย)     
4. สอดคล้องและสนองนโยบาย 
4.1   พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 

❑ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

❑ มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง-มีคุณธรรม 

❑ มีงานท า-มีอาชีพ 
� เป็นพลเมืองดี 

4.2 ยุทธศาสตร์   ข้อท่ี          
4.3 มาตรฐานการศึกษา      มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
                                   ข้อท่ี  1.2 คุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ต่อผู้เรียน 
      1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   
4.4 ยุทธศาสตร์ สพป.ภูเก็ต ข้อท่ี          
4.5 จุดเน้นโรงเรียน ข้อท่ี           

4.6 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ❑  ห่วง ความมีเหตุผล และ ระบบภูมิคุ้มกันท่ีดี                      

    ❑  เงื่อนไข คุณธรรม                              

❑  มิติ  ด้านวัฒนธรรม       
5. หลักการและเหตุผล 

ประชาธิปไตยเป็นวิถีการปกครองหลักส าคัญของประเทศไทย  ในปัจจุบันได้มีการส่งเสริมและให้

ข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตยท่ีถูกต้องให้กับประชาชน  และนักเรียนซึ่งเป็นฐานก าลังหลักของ

ประเทศชาติในอนาคต  วิธีการฝึกการใช้ประชาธิปไตยท่ีดีอย่างหนึ่งคือการฝึกให้นักเรียนได้ใช้รูปแบบ

ประชาธิปไตยจ าลองมีการฝึกผู้น าผู้ตามในสังคมโรงเรียน  และรู้จักสิทธิหน้าท่ีของตนเองตามวิถีประชาธิปไตย

อย่างถูกต้อง 
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ปัญหาท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ  คือนักเรียนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในสภา

นักเรียนว่ามีหน้าท่ีบริหารนโยบายของโรงเรียน  และนโยบายต่างๆ ได้เป็นอย่างเป็นระบบ  อีกท้ังนักเรียนยัง

ขาดวินัย  และจิตสาธารณะในตนเอง  ท าให้การบริหารจัดการนักเรียนไม่เป็นท่ีราบรื่น 

 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของตนเองเข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองภายใต้การ

บริหารงานสภานักเรียน  จึงเสนอจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสภานักเรียนตามหลักประชาธิปไตยขึ้น  เพื่อเพิ่ม

และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแกนน าในการบริหารจัดการโครงการต่างๆ  ท่ีให้นักเรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนน าสภานักเรียนให้มีศักยภาพความเป็นผู้น า 
2. เพื่อสร้างคุณลักษณะอันดีงามเหมาะสมของสภานักเรียนเรื่องวนิัยเชิงบวกและจิตสาธารณะ 

7. เป้าหมาย    
ด้านปริมาณ  

1. นักเรียนประธานสภานักเรียนท่ีได้รับเลือกต้ัง  และคณะท างานสภานักเรียนท่ีได้รับเลือกตั้งจ านวน 
30 คน และคณะครูผู้ดูแลสภานักเรียน จัดอบรมสภานักเรียน 
ด้านคุณภาพ 

2. นักเรียนสามารถเรียนรู้งานสภานักเรียนและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณลักษณะวินัยเชิง

บวก  และมีจิตสาธารณะ 

8. ระยะเวลา 
 ปีงบประมาณ 2565  

9. วิธีด้าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการสภานักเรียน
ต้นแบบ 

ตุลาคม 2564 - โรงเรียนบ้าน
อ่าวน้ าบ่อ 

นายกิตติ  ชินณฤวงษ์-
สกุล  และ ครูประจ า
ช้ัน 2. อนุมัติสภานักเรียน ตุลาคม 2564 - 

3. กิจกรรมเสียงตามสาย  
พฤศจิกายน 

2564 – 
กันยายน 
2565 

 
5,000 4. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

ในโรงเรียน 
5. กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกัน 
6. กิจกรรม 5 ส 
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ท่ี กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

7. กิจกรรมดูแลนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมหน้าเสาธง 

8. ประเมินโครงการสรุปผลการจัด
โครงการ 

กันยายน 
2565 

- 

 
10. เนื อหาสาระ   -              
11. สถานที่ด้าเนินการ 
      โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
12. รายละเอียดกิจกรรมและค้าชี แจงงบประมาณ 
 งบประมาณท้ังโครงการ   จ านวน.......................5,000......................บาท  แยกเป็น 

  □ เงินอุดหนุนรายหัว  .................5,000……………………..บาท 

  □ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .......................................................บาท  

  □ เงินรายได้   .......................................................บาท  

  □ เงิน สปสช.   .......................................................บาท 

  □ เงิน เทศบาลต าบลวิชิต  .......................................................บาท 

  □ เงินอื่นๆ (ระบ)ุ  .......................................................บาท 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ รวม ระยะ 
เวลา

ด้าเนิน 
การ 

ผู้รับผิด 
ชอบ งบ

บุคลากร 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

ปรับปรุง
ต่อเติม 

1.  กิจกรรม
เสียงตาม
สาย 

- - - 1,000 - - 1,000 พ.ย. 2564 
– ก.ย. 
2565 

น.ส.อรุณี   
อิสระโชติ 
นายกิตติ  
ชินณฤวงษ์สกุล 
น.สณัฐสริลชา 
เพ็ชรจ าเนียร 

2. กิจกรรม
ส่งเสริม
ประชา -

- - - 1,000 - - 1,000 พ.ย. 2564 
– ก.ย. 
2565 

น.ส.อรุณี   
อิสระโชติ 
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ท่ี กิจกรรม งบประมาณ รวม ระยะ 
เวลา

ด้าเนิน 
การ 

ผู้รับผิด 
ชอบ งบ

บุคลากร 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

ปรับปรุง
ต่อเติม 

ธิปไตยใน
โรงเรียน 

นายกิตติ  
ชินณฤวงษ์สกุล 
น.ส.ณัฐสริลชา 
เพ็ชรจ าเนียร 

3. กิจกรรม
ยิ้มไหว้
ทักทาย
กัน 

- - - 1,000 - - 1,000 พฤศจิกายน 
2564 – 
กันยายน 
2565 

น.ส.อรุณี   
อิสระโชติ 
นายกิตติ  
ชินณฤวงษ์สกุล 
ครูประจ าช้ัน 

4. กิจกรรม 
5 ส 

- - - 1,000 - - 1,000 พฤศจิกายน 
2564 – 
กันยายน 
2565 

นายชัยยุทธ 
ครูประจ าช้ัน 

5. กิจกรรม
ดูแล
นักเรียน
เข้าร่วม
กิจกรรม
หน้าเสา
ธง 

- - - 1,000 - - 1,000 พฤศจิกายน 
2564 – 
กันยายน 
2565 

น.ส.อรุณี   
อิสระโชติ 
นายกิตติ  
ชินณฤวงษ์สกุล 
ครูประจ าช้ัน 

รวม - - - 5,000 - - 5,000   
รวมทั งสิ น 5,000   

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        นายกิตติ  ชินณฤวงษ์สกุล  / น.ส.อรุณี อิสระโชติ และคณะครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
14. หน่วยงานและผู้ท่ีเก่ียวข้อง             - 
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15. การประเมินผล 
ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 
ผลผลิต (Outputs) 

นักเรียนสามารถด าเนินกิจกรรมสภานักเรียน ได้ตระหนัก
และเห็นคุณค่าวินัยเชิงบวกและจิตสาธารณะ     

 
การเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักเรียน 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนร้อยละ 90 พัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนน า

สภานักเรียนให้มีศักยภาพความเป็นผู้น า 
2. นักเรียนร้อยละ 90 ได้สร้างคุณลักษณะอันดีงาม

เหมาะสมของสภานักเรียนเรื่องวินัยเชิงบวกและจิต
สาธารณะ 

 
การเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักเรียน 
 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 

ลงช่ือ............................................................ 
            (นายกิตติ  ชินณฤวงษ์สกุล) 
                  ผู้เสนอโครงการ 

ลงช่ือ....................................................... 
         ( นางสาวปาริชาติ  วิสุทธิชาติ )       

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 

                ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ผลการพิจารณา 
  อนุมัติ           ไม่อนุมัติ 

เหตุผลท่ีไม่อนุมัติ 
.................................................................................... 

ลงช่ือ............................................................ 
    ( นายจารุวัฒน์  วิกรมธรีานันท์ ) 

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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แบบเสนองาน/โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนบ้านอ่าวน ้าบ่อ 

1. กลุ่มบริหาร     งาน/กลุ่มสาระ                
2. ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม บ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค และอาคาร
ส่ิงก่อสร้างของโรงเรียน 
เป็นกิจกรรมประเภท     (กิจกรรมหลัก, กิจกรรมรอง, กิจกรรมสนับสนุน)   
3. ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป็นงาน/โครงการ/กิจกรรม  โครงการต่อเนื่อง             (ใหม,่ ต่อเนื่อง, ตามนโยบาย)     
4. สอดคล้องและสนองนโยบาย 
4.1   พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 

❑ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

❑ มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง-มีคุณธรรม 

❑ มีงานท า-มีอาชีพ 
 เป็นพลเมืองดี 

4.2 ยุทธศาสตร์   ข้อท่ี          
4.3 มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
     ข้อ 2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
     ข้อย่อยท่ี 4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ี 
     เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
4.4 ยุทธศาสตร์ สพป.ภูเก็ต  กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
4.5 จุดเน้นโรงเรียน ข้อท่ี          

4.6 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ❑  ห่วง ความมีเหตุผล และ ระบบภูมิคุ้มกันท่ีดี   

    ❑  เงื่อนไข      คุณธรรม                                

❑  มิติ  ด้านวัฒนธรรม        
5. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีให้
การศึกษาแก่บุตรหลานเพื่ออบรมบ่มนิสัยให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม  ซึ่งการจัดสภาพแวดล้อม 
อาคารสถานท่ี ภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเป็นส่ิงจ าเป็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก
เพราะจะมีผลต่อการพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคมของนักเรียน 

 ดังนั้น ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม บ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค และอาคารส่ิงก่อสร้างของ
โรงเรียน อาคารสถานท่ีต่างๆ โดยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ใช้บริการในการ
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จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช้อาคารสถานท่ีต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม ให้บริการต่อชุมชน  สภาพของ
อาคารเรียนต้องมีความแข็งแรงทนทานและพร้อมใช้งาน  โรงเรียนจึงต้องด าเนินการจัดท าโครงการดังกล่าว  
เพื่อให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข  
6. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้นักเรียนมีครุภัณฑ์อาคารเรียนอาคารอเนกประสงค์และส่ิงก่อสร้างภายในโรงเรียนมีสภาพ
แข็งแรงเหมาะสมปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ 
7. เป้าหมาย    

เชิงปริมาณ 
    ผู้เรียนระดับช้ันอนุบาล 1 จนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 360  คน มีครุภัณฑ์อาคาร
เรียนอาคารอเนกประสงค์และส่ิงก่อสร้างภายในโรงเรียนมีสภาพแข็งแรงเหมาะสมปลอดภัยและเอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

เชิงคุณภาพ 
    นักเรียนร้อยละ  100 มีครุภัณฑ์ อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์และส่ิงก่อสร้างภายใน
โรงเรียนมีสภาพแข็งแรงเหมาะสมปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้  
8. ระยะเวลา 
 ปีงบประมาณ 2565  

9. วิธีด้าเนินการ 
ท่ี ขั นตอน / กิจกรรม ระยะเวลาด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียม 
- ขอค าปรึกษาจากผู้บริหาร 
- ประชุมครู หาแนวทางเกี่ยวกับโครงการ 

 
พ.ย.2564 

 

 
นายกิตติ   ชินณฤวงศ์สกุล 

2. ขั้นด าเนินการ 
- เขียนโครงการเพื่อน าเสนออนุมัติผู้บริหาร 
- แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 
- ด าเนินการส ารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ในห้องเรียน 

ห้องส านักงาน และบริเวณต่างๆภายใน
โรงเรียน เพื่อซ่อมแซม บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
ส่ิงก่อสร้างและอื่นๆ  

 
ต.ค.2564 

 
ตลอดปีงบประมาณ 

 
นายกิตติ   ชินณฤวงศ์สกุล 
ครูท่ีเกี่ยวข้อง 

3. ขั้นประเมินผล 
- สรุปรายผลการด าเนินงานตามโครงการ 

 
ก.ย 2565 

 
นายกิตติ   ชินณฤวงศ์สกุล 

 
10. เนื อหาสาระ            - 
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11. สถานที่ด้าเนินการ 
      โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
12. รายละเอียดกิจกรรมและค้าชี แจงงบประมาณ 
 งบประมาณท้ังโครงการ   จ านวน  212,000 บาท  แยกเป็น 

  □ เงินอุดหนุนรายหัว  .................150,000……………………..บาท 

  □ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ..........................................................บาท   

□ เงินรายได้   ..................62,000............................บาท   

□ เงิน สปสช.   ..........................................................บาท 

  □ เงิน เทศบาลต าบลวิชิต  ...........................................................บาท 

  □ เงินอื่นๆ (ระบ)ุ  ...........................................................บาท 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ รวม ระยะ 
เวลา

ด้าเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ งบ 

บุคลา- 
กร 

งบด าเนินการ งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

ปรับปรุง
ต่อเติม 

1  ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา
วัสดุครุภัณฑ์ 
ส่ิงก่อสร้าง
และอื่นๆ 

- 10,000 40,000 100,000 - - 150,000 พฤศจิกายน 
2564 – 
กันยายน 
2565 

นายกิตติ 
ชินณฤ-
วงษ์สกุล 
 

2. - ปรับปรุง
ระบบ
สาธารณูปโ
ภค 

- วัสดุอุปกรณ์
ระบบบาดาล 

- 10,000 10,000 30,000 - - 50,000 พฤศจิกายน 
2564 – 
กันยายน 
2565 

นายกิตติ 
 ชินณฤ-
วงษ์สกุล 

 

3. ค่าน้ ามัน
เช้ือเพลิง 

- - 12,000 - - - 12,000 พฤศจิกายน 
2564 – 
กันยายน 
2565 

นายกิตติ 
 ชินณฤ-
วงษ์สกุล 
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ท่ี กิจกรรม งบประมาณ รวม ระยะ 
เวลา

ด้าเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ งบ 

บุคลา- 
กร 

งบด าเนินการ งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

ปรับปรุง
ต่อเติม 

รวม - 20,000 62,000 130,000 - - 212,000   
รวมทั งสิ น 212,000   

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        นายกิตติ  ชินณฤวงษ์สกุล   
14. หน่วยงานและผู้ท่ีเก่ียวข้อง              
15. การประเมินผล 

ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนและบุคลากรมี

วัสดุครุภัณฑ์อาคารเรียนอาคาร

อเนกประสงค์และส่ิงก่อสร้างระบบ

สาธารณูปโภค ภายในโรงเรียนมีสภาพ

แข็งแรง 

- ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565            ห น้ า  | 175 
 

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

 
 
ลงช่ือ......................... ............................ 
        (นายกิตติ  ชินณฤวงษ์สกุล) 
              ผู้เสนอโครงการ 

ลงช่ือ................................................... 
         ( นางสาวปาริชาติ  วิสุทธิชาติ )       

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 

                ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ผลการพิจารณา 
  อนุมัติ           ไม่อนุมัติ 

เหตุผลท่ีไม่อนุมัติ 
.................................................................................... 

ลงช่ือ............................................................ 
    ( นายจารุวัฒน์  วิกรมธรีานันท์ ) 

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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แบบเสนองาน/โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนบ้านอ่าวน ้าบ่อ 

1. กลุ่มบริหาร     งาน/กลุ่มสาระ                
2. ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
เป็นกิจกรรมประเภท     (กิจกรรมหลัก, กิจกรรมรอง, กิจกรรมสนับสนุน)   
3. ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป็นงาน/โครงการ/กิจกรรม  โครงการต่อเนื่อง             (ใหม,่ ต่อเนื่อง, ตามนโยบาย)     
4. สอดคล้องและสนองนโยบาย  
4.1   พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 

❑ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

❑ มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง-มีคุณธรรม 

❑ มีงานท า-มีอาชีพ 
� เป็นพลเมืองดี 

4.2 ยุทธศาสตร์   ข้อท่ี          
4.3 มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
     ข้อ 2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
     ข้อย่อยท่ี 4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ี 
     เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
4.4 ยุทธศาสตร์ สพป.ภูเก็ต  กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
4.5 จุดเน้นโรงเรียน ข้อท่ี          

4.6 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ❑  ห่วง ความมีเหตุผล และ ระบบภูมิคุ้มกันท่ีดี   

    ❑  เงื่อนไข      คุณธรรม                                

❑  มิติ  ด้านวัฒนธรรม        
5. หลักการและเหตุผล 

ในการจัดบรรยากาศเพื่อให้ตอบสนองต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องสร้างจิตส านึกให้
ผู้เรียนมีใจรักในการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด มีความรับผิดชอบและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน
ให้มีความน่าอยู่มีระบบประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสกยภาพและ
กระบวนการเรียนการสอน การบริหารการศึกษา 
 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพเพื่อวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อได้จัดท าโครงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
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โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถก้าวสู่ระดับมาตรฐานด้านคุณภาพ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปจึง
ได้ด าเนินการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อ สนองนโยบาย พันธกิจยุทธศาสตร์ และพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษา 

6. วัตถุประสงค ์
   1. เพื่อให้สถานศึกษามีสภาพท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้มีอาคารสถานท่ีเหมาะสม 
   2. เพื่อใหมี้การส่งเสริมสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยต่อผู้เรียน 
   3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
   4. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมห้องน้ าและห้องสุขาให้สะอาดสวยงาม ให้เป็นสุขาน่าใช้ 
   5. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการรักษาความสะอาดห้องสุขา 
7. เป้าหมาย    

เชิงปริมาณ 
1. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้เพียงพอแก่ผู้เรียนร้อยละ 85 
2. จ านวนห้องน้ ามีเพียงพอต่อครู บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน ร้อยละ 89 

เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนรู้คุณค่าของการรักษาความสะอาดและร่วมกันอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอยู่ในระดับดี 
๒.  ผู้เรียนรู้คุณค่าของการรักษาความสะอาดและมีสุขภาพอนามัยทางด้านร่างกายและจิตใจอยู่ใน
ระดับดี 

8. ระยะเวลา 
 ปีงบประมาณ 2565  
9. วิธีด้าเนินการ 

ท่ี ขั นตอน / กิจกรรม ระยะเวลาด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียม 

- ขอค าปรึกษาจากผู้บริหาร 
- ประชุมครู หาแนวทางเกี่ยวกับโครงการ 

 
ต.ค. 2564 

 
นายกิตติ   ชินณฤวงศ์สกุล 

2. ขั้นด าเนินการ 
- เขียนโครงการเพื่อน าเสนออนุมัติผู้บริหาร 
- แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 
- ด าเนินการส ารวจวัสดุ อุปกรณ์  

 
ต.ค. 2564 
ต.ค. 2564 
พ.ย.2564 

ตลอดปีงบประมาณ 

นายกิตติ   ชินณฤวงศ์สกุล 
และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

3. ขั้นประเมินผล 
- สรุปรายผลการด าเนินงานตามโครงการ 

 
มีนาคม  2565 

นายกิตติ   ชินณฤวงศ์สกุล 

 
10. เนื อหาสาระ            - 
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โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

11. สถานที่ด้าเนินการ 
      โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
12. รายละเอียดกิจกรรมและค้าชี แจงงบประมาณ 
 งบประมาณท้ังโครงการ   จ านวน  50,000 บาท  แยกเป็น 

  □ เงินอุดหนุนรายหัว  .................50,000……………………..บาท 

  □ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ..........................................................บาท   

□ เงินรายได้   ..........................................................บาท   

□ เงิน สปสช.   ..........................................................บาท 

  □ เงิน เทศบาลต าบลวิชิต  ...........................................................บาท 

  □ เงินอื่นๆ (ระบ)ุ  ...........................................................บาท 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 - ซื้อวัสดุอุปกรณ์  5,000 20,000 25,000 

2 - ตกแต่งปรับปรุงซ่อมแซม 5,000 20,000 25,000 

รวมทั งสิ น 10,000 40,000 50,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        นายกิตติ  ชินณฤวงษ์สกุล   
14. หน่วยงานและผู้ท่ีเก่ียวข้อง     -         
15. การประเมินผล 

ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารคณะครูบุคลากรทาง

การศึกษาและผู้เรียนมีสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

- ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึง
พอใจ 
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โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

 
 
 
ลงช่ือ.................................................... 
       (นายกิตติ  ชินณฤวงษ์สกุล) 
             ผู้เสนอโครงการ 

ลงช่ือ................................................... 
         ( นางสาวปาริชาติ  วิสุทธิชาติ )       
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
                ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

ผลการพิจารณา 
  อนุมัติ           ไม่อนุมัติ 

เหตุผลท่ีไม่อนุมัติ 
.................................................................................... 

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

    ( นายจารุวัฒน์  วิกรมธรีานันท์ ) 
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

แบบเสนองาน/โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนบ้านอ่าวน ้าบ่อ 

 
1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
2. ชื่องาน/โครงการ/พัฒนาระบบสารสนเทศสนบัสนุนบริหารการจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
เป็นกิจกรรมประเภท กิจกรรมสนับสนุน  (กิจกรรมหลัก, กิจกรรมรอง, กิจกรรมสนับสนุน)   
3. ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป็นงาน/โครงการต่อเนื่อง (ใหม่, ต่อเนื่อง, ตามนโยบาย)     
4. สอดคล้องและสนองนโยบาย 
 4.1 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 

❑ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

 ❑ มีพื นฐานชีวิตที่ม่ันคง-มีคุณธรรม 

❑ มีงานท า-มีอาชีพ 

 ❑ เป็นพลเมืองดี 
4.2 ยุทธศาสตร์ สพฐ.   ข้อท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ด้านผู้เรียน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพ 

ข้อท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา    

ด้านครู ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทาง
การศึกษา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
และทักษะในการส่ือสารของครู ให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.3 จุดเน้นโรงเรียน ข้อท่ี................................................................................................................ 
 4.4 ยุทธศาสตร์ สพป.ภูเก็ต ท่ี 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อย่อยท่ี 
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนา ผ่านส่ือเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
ส่ือสารท่ีทันสมัย ข้อย่อยท่ี 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนา การจัดการ
เรียนรู ้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 4.5 มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ข้อย่อยท่ี 2.6 ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการ

บริหารและการจัดการเรียนการสอน ข้อย่อยท่ี 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้        

 4.6 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ❑ ห่วง...ภูมิคุ้มกัน........................................................................ 
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โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

               ❑   เงื่อนไข........ความรู้...........คุณธรรม.................................... 
5. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ สพป.ภูเก็ต ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความส าคัญในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการศึกษา เพื่อสนองยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพ  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และทักษะในการส่ือสารของ
ครู ให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
ใช้กระบวนการบริหารและการจัดการ ก าหนดให้จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการจัดบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียนรู้ กระบวนการจัดการการเรียนสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูและนักเรียน
สามารถใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียบ้านอ่าวน้ าบ่อปฏิบัติพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณภาพทางการศึกษาตามยุทธศาสตร์ สพป.ภูเก็ต ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผ่านส่ือเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัยและสามารถการจัดการเรียนรู้ อย่างมี
คุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

 ดังนั้น โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ จึงมีหน้าท่ีด าเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กับการบริหารการจัดการศึกษาระบบสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็นระบบ 
จ าเป็นต้องสนับสนุน ส่งเสริมการบริหารการจัดการสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนของครู และแหล่ง
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างมีคุณภาพต่อไป 
6. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารงานสถานศึกษา ฝ่ายบริหารงาน 4 ฝ่าย 
ให้มีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อพัฒนาส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนท้ัง
ภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 
 3. เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้เอื้อต่อจัดการเรียนการสอนของครู 8 กลุ่มสาระและ
ผู้เรียน  

4. เพื่อจัดท าห้องปฏิบัติการสนับสนุนการสอนรูปแบบออนไลน์(ห้องสตูดิโอ)ให้มีประสิทธิภาพ 
7. เป้าหมาย    
           ด้านปริมาณ  
             ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อได้ 100 %  
           ด้านคุณภาพ 
    ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อได้ 90 % 
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โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

8. ระยะเวลา 
          ปีงบประมาณ 2565 วันท่ี 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 
9. วิธีด้าเนินการ 
 9.1 ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
             ปรับปรุง จัดซื้อวัสดุจัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์ระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ จัดท าข้อมูล BIG 
DATA และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสตูดิโอ และห้องอื่นๆ 
9.2 ขั้นตอนในการด าเนินงาน 

กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ สถานที่ ผูรั้บผิดชอบ 
การเตรียมการ 
ประชุมครูและแต่งต้ังคณะกรรมการ
โครงการ 

 
ธันวาคม 2564 

  
ห้องประชุม 

 
ชัยยุทธ ฟักมงคล 

การด าเนินการ 
1. เครื่องกระจายสัญญาณWIFI 2.4-5 G 
2. ค่าเช่าพื้นท่ีเว็บไซต์ 
3. ค่าป้ายไวนิลงานประชาสัมพันธ์ 
4. กระดาษโฟโต้/พลาสติกเคลือบ/โฟม
กาว 2 หน้า 
5. เครื่องรับสัญญาณ WIFI 2.4- 5 G=3 

ชุด ชุดละ 400 บาท 

6. สายสัญญาณUSBแปลงHDMIคอมพิว 

เตอร์ต่อกับTV 8 ชุด ชุดละ 350 บาท 

7. กรุผนังห้องคอมพิวเตอร์ไม้ 10 มม. 

8. รางใส่สาย Lan ขนาดกว้าง 2 นิ้ว

ยาว 2 เมตร เส้นละ100บาท ใช้ 6 เส้น 

9. เมาส์และแป้นพิมพ์ 4 ชุด ชุดละ 900 

บาท  

 
ต.ค.64-พ.ย.64 
ก.พ.65-ก..ค.65 
ธ.ค.64-ก.ย.65 
ธ.ค.64-ก.ย.65 

 
ต.ค.64-พ.ย.64 

 
ต.ค.64-พ.ย.64 
ต.ค.64-พ.ย.64 

 

ต.ค.64-พ.ย.64 

 
ต.ค.64-พ.ย.64 
ต.ค.64-พ.ย.64 

 
5,000 
3,600 
2,000 

 
2,000 

 
1,200 

 
2,800 

 

3,000 
 

600 
3600 

 
1.ห้องสมุด 
2.เว็บไซต์โรงเรียน 
3.นอกอาคารเรียน 
4.ในอาคารเรียน 
5.1.ห้องวิทยาศาสตร์ 
5.2.ห้องอิสลาม 
5.3.ห้องอนุบาล 3 
6.ห้องเรียน 
7.ห้องคอมพิวเตอร์ 
8.ห้องคอมพิวเตอร์ 
9.ห้องคอมพิวเตอร์ 

 

ชัยยุทธ  ฟักมงคล 

10. ไฟสตูดิโอ 

1. ชุดไฟพร้อมขา(ซ้าย/ขวา) 2 ชุด ชุด

ละ 2000 บาท 

2. หลอดไฟด้านบน 2 หลอด 600 บาท 

ต.ค.64-พ.ย.64 
 

 
 
 

4,600 
 
 
 
 

ห้องสตูดิโอ 
 
 
 
 

ชัยยุทธ ฟักมงคล 
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กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ สถานที่ ผูรั้บผิดชอบ 
11. ชุดเครื่องเสียงพ่วงต่อกับ

คอมพิวเตอร์ 1 ชุด  

การประเมินผลติดตามและสรุปผล 
1. ผู้บริหารติดตามนิเทศโครงการ 
2. สรุปโครงการ 
3. รายงานโครงการ 

ต.ค.64-พ.ย.64 

 
มิ.ย.64 
ก.ย.64 
ก.ย.64 

3,500 ห้องสตูดิโอ 
 
 

 
 
 

รองผู้อ านวยการ 
ชัยยุทธ ฟักมงคล 
ชัยยุทธ ฟักมงคล 

 
 
10. เนื อหาสาระ  
   ปรับปรุง ระบบจัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์ระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ จัดท าข้อมูล BIG DATA และ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสตูดิโอ ห้องเรียน ห้องอื่นๆ 
11. สถานที่ด้าเนินการ 
   โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ สพป.ภูเก็ต 
12. รายละเอียดกิจกรรมและค้าชี แจงงบประมาณ 
งบประมาณท้ังโครงการ  จ านวน 23,800  บาท  แยกเป็น 

 □ เงินอุดหนุนรายหัว   ............... 23,800    .....................บาท 

 □ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .......................................................บาท   

 □ เงินระดมทุน    .......................................................บาท  

 □ เงินอื่นๆ(ระบ)ุ............................. .......................................................บาท 

      รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียมการ 
ประชุมครูและแต่งต้ังคณะกรรมการ
โครงการ 

 
ธันวาคม 2564 

  
ห้องประชุม 

 
ชัยยุทธ ฟักมงคล 

การด าเนินการ 
1. เครื่องกระจายสัญญาณWIFI 2.4-5 G 
2. ค่าเช่าพื้นท่ีเว็บไซต์ 
3. ค่าป้ายไวนิลงานประชาสัมพันธ์ 
4. กระดาษโฟโต้/พลาสติกเคลือบ/โฟม
กาว 2 หน้า 

 
ต.ค.64-พ.ย.64 
ก.พ.65-ก..ค.65 
ธ.ค.64-ก.ย.65 
ธ.ค.64-ก.ย.65 

 
ต.ค.64-พ.ย.64 

 
5,000 
3,600 
2,000 

 
2,000 

 

 
1.ห้องสมุด 
2.เว็บไซต์โรงเรียน 
3.นอกอาคารเรียน 
4.ในอาคารเรียน 
5.1.ห้องวิทยาศาสตร์ 
5.2.ห้องอิสลาม 

 

ชัยยุทธ  ฟักมงคล 
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กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
5. เครื่องรับสัญญาณ WIFI 2.4- 5 G=3 

ชุด ชุดละ 400 บาท 

6. สายสัญญาณUSBแปลงHDMIคอมพิว 

เตอร์ต่อกับTV 8 ชุด ชุดละ 350 บาท 

7. กรุผนังห้องคอมพิวเตอร์ไม้ 10 มม. 

8. รางใส่สาย Lan ขนาดกว้าง 2 นิ้ว

ยาว 2 เมตร เส้นละ100บาท ใช้ 6 เส้น 

9. เมาส์และแป้นพิมพ์ 4 ชุด ชุดละ 900 

บาท  

 
ต.ค.64-พ.ย.64 
ต.ค.64-พ.ย.64 

 

ต.ค.64-พ.ย.64 

 
ต.ค.64-พ.ย.64 
ต.ค.64-พ.ย.64 

1,200 
 

2,800 
 

3,000 
 

600 
3600 

5.3.ห้องอนุบาล 3 
6.ห้องเรียน 
7.ห้องคอมพิวเตอร์ 
8.ห้องคอมพิวเตอร์ 
9.ห้องคอมพิวเตอร์ 

10. ไฟสตูดิโอ 

1. ชุดไฟพร้อมขา(ซ้าย/ขวา) 2 ชุด ชุด

ละ 2000 บาท 

2. หลอดไฟด้านบน 2 หลอด 600 บาท 

11. ชุดเครื่องเสียงพ่วงต่อกับ

คอมพิวเตอร์ 1 ชุด  

การประเมินผลติดตามและสรุปผล 
1. ผู้บริหารติดตามนิเทศโครงการ 
2. สรุปโครงการ 
3. รายงานโครงการ 

ต.ค.64-พ.ย.64 
 

 
 
 

ต.ค.64-พ.ย.64 

 
มิ.ย.64 
ก.ย.64 
ก.ย.64 

4,600 
 
 
 
 

3,500 

ห้องสตูดิโอ 
 
 
 
 

ห้องสตูดิโอ 
 
 

ชัยยุทธ ฟักมงคล 
 
 
 
 
 
 
 

รองผู้อ านวยการ 
ชัยยุทธ ฟักมงคล 
ชัยยุทธ ฟักมงคล 

 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    นายชัยยุทธ  ฟักมงคล 
14. หน่วยงานและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
    ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ สพป.ภูเก็ต 
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15. การประเมินผล 
ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 

  การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนการสอน ส าหรับผู้บริหาร ครู 
บุคลากร และนักเรียน 

สอบถามความพึงพอใจ 
 

แบบประเมินความ 
พึงพอใจ 

 
 

 

ลงช่ือ............................................................ 
           ( นายชัยยุทธ  ฟักมงคล ) 
                ผู้เสนอโครงการ 

        ลงช่ือ.................... .................................... 
      ( นางสาวปาริชาติ  วิสุทธิชาติ ) 

    ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 

 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ผลการพิจารณา 
  อนุมัติ           ไม่อนุมัติ 

เหตุผลท่ีไม่อนุมัติ 
.................................................................................... 

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

    ( นายจารุวัฒน์  วิกรมธีรานันท์ ) 
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565            ห น้ า  | 186 
 

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

แบบเสนองาน/โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนบ้านอ่าวน ้าบ่อ 

 
1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ       งาน/กลุ่มสาระ    วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  
2. ช่ืองาน/โครงการ/กิจกรรม  สวนพฤกษาศาสตร์ โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ ต าบลวิชิต อ าเภอเมืองภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้ยั่งยืน  
เป็นกิจกรรมประเภท กิจกรรมสนับสนุน   (กิจกรรมหลัก, กิจกรรมรอง, กิจกรรมสนับสนุน)   
3. ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป็นงาน/โครงการ/กิจกรรม ใหม่  (ใหม่, ต่อเนื่อง, ตามนโยบาย)     
4. สอดคล้องและสนองนโยบาย 
4.1   พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 

❑ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

❑ มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง-มีคุณธรรม 

❑ มีงานท า-มีอาชีพ 

❑ เป็นพลเมืองดี 
4.2 ยุทธศาสตร์   ข้อท่ี ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

4.3 มาตรฐานการศึกษา  ข้อท่ี □ 1 (...........)  □ 2 (...........) □ 3 (...........)  
4.4 ยุทธศาสตร์ สพป.ภูเก็ต ข้อท่ี ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร กับส่ิงแวดล้อม 
4.5 จุดเน้นโรงเรียน ข้อท่ี           
4.6 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

หลักความพอประมาณ 

- ครูก าหนดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามระยะเวลาการจัด

กิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 

หลักการมีเหตุผล 

- ครูเห็นความส าคัญของกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช  

หลักการมีภูมิคุ้มกัน 

- ครูแต่ละกลุ่มสาระมีการวางแผนในการจัดเตรียมแนวทางในการให้นักเรียนได้เรียนรู้ให้สอดคล้อง 

เงื่อนไขความรู ้
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- นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจจากการได้ร่วมกิจกรรมโครงการสวนพฤกษาศาสตร์ โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 

ต าบลวิชิต อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้ยั่งยืน 

เงื่อนไขคุณธรรม 

- นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ใช้ความเพียรพยายาม ความขยัน อดทน วิริยะ อุตสาหะ ในการศึกษาหาความรู้จาก

กิจกรรมโครงการสวนพฤกษาศาสตร์ โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ ต าบลวิชิต อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้ยั่งยืน 

ผลความสมดุล 4 มิติ  

          1 .เศรษฐกิจ  มีการวางแผนการจัดกิจกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่าง

เป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน 

          2. สังคม  เกิดการเรียนรู้และท างานกันเป็นกลุ่มท้ังตัวครูผู้สอนและตัวนักเรียนเอง 

          3. วัฒนธรรมและวัฒนธรรมไทย  มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรักสามัคคี 

          4. ส่ิงแวดล้อม  นักเรียนเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

5. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชด าริบางประการเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชซึ่งมีใจความว่า“การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้นควร
ใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความสนใจและเกิดความปีติท่ีจะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณ
ต่อไปการให้วิธีสอน การอบรมและให้ความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเอง
จะท าให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว”โครงการสวนพฤกษาศาสตร์ โรงเรียน
บ้านอ่าวน้ าบ่อ ต าบลวิชิต อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้ยั่งยืน”เพื่อเป็นส่ือใน
การสร้างจิตส านึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์ 
ความสวยงามอันจะก่อให้เกิดความคิดท่ีจะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป 
 โดยโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อจึงเห็นความส าคัญท่ีจะปลูกฝังให้นักเรียน และผู้ปกครอง มีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์พรรณพืช โดยผู้บริหาร และคณะครูมีส่วนร่วมในการปลูกจิตส านึกของนักเรียน และผู้ปกครองท้ัง
ยังใช้ในการศึกษาและเป็นประโยชน์ในการสอนวิชาต่างๆร่วมถึงเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจเพื่อเป็นส่ือให้เยาวชน
นั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงามอันก่อให้เกิดความคิดท่ีจะอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ต่อไป   จึงได้จัดท าโครงการนี้ 
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6. วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อสร้างจิตส านึกให้นักเรียน มีความรักและเห็นคุณค่าของพืชพรรณไม้ ไม่คิดท าลายและมีแนวคิด
ในการอนุรักษ์ต่อไป 

  2.เพื่อสร้างบรรยากาศของของโรงเรียนให้ร่มรื่น สวยงาม และเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 

  3.เพื่อพัฒนาพื้นท่ีให้เกิดประโยชน์และเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนและผู้ท่ีสนใจ 

  4.เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 

7. เป้าหมาย    

ด้านปริมาณ  
 -นักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ ร้อยละ 90 มีจิตส านึกและเห็นคุณค่าของพืชพรรณไม้ ไม่คิดท าลาย
และมี 
           แนวคิดในการอนุรักษ์  
 -นักเรียนร้อยละ 90 มีช้ินงานและผลงานเผยแพร่ในรูปแบบป้ายช่ือพันธุ์ไม้ 
 -โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์จ านวน 1 แปลง 
ด้านคุณภาพ 
  -  ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในระดับดี 
  -  นักเรียน ครู ผู้ปกครอง มีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
  -  ผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีความพึงพอใจในการใช้บริการในระดับดี 

8. ระยะเวลา 

 ปีงบประมาณ 2565 มีนาคม2565 - กันยายน 2565 

9. วิธีด้าเนินการ 

 9.1 ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
เป็นโครงการสร้างจิตส านึกให้นักเรียน มีความรักและเห็นคุณค่าของพืชพรรณไม้ ไม่คิดท าลายและมีแนวคิดใน
การอนุรักษ์ และเพื่อสร้างบรรยากาศของของโรงเรียนให้ร่มรื่น สวยงาม และเป็นแหล่งเรียนรู้ของนกัเรียน
ต่อไป  
 4 กลุ่มสาระหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
 9.2 ขั้นตอนในการด าเนินงาน 

กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียมการ 
-ประชุมช้ีแจง 

มี.ค.65   นางสาว
มัชฌิมา   
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กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การด าเนินการ 
-ปรับพื้นท่ีและภูมิทัศน์ 
-ส ารวจต้นไม้ในโรงเรียนเพื่อจัดท า
ทะเบียนต้นไม ้
-จัดหาต้นกล้าพืชหายากพืชท้องถิ่นปลูก
เพิ่มในพื้นท่ีโรงเรียนอย่างน้อย ๓๐ ชนิด 
-จัดท าป้ายทะเบียนพันธุ์ไม้ให้ครบทุกต้น 

 
เม.ย. 65 

เม.ย.-พ.ค 65 
 

พ.ค. 65 
 

มิ.ย.-ส.ค. 65 

 
5000.00 
2,000.00 

 
3,000.00 

 
4,500.00 

 
โรงเรียนบ้าน
อ่าวน้ าบ่อ 

 
นางสาว
มัชฌิมา   

การประเมินผลติดตามและสรุปผล 
-รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงาน
โครงการ 
- สรุปโครงการ 

 
ส.ค.-ก.ย.65 

 
30 ก.ย.65 

 
 

 
 

 
นางสาว
มัชฌิมา 

 

10. เนื อหาสาระ  

เนื้อหาสาระเน้นเนื้อหาท่ีสอดคล้องกับการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และบูรณาการวิชาต่างๆ 

11. สถานที่ด้าเนินการ 

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ ต าบลวิชิต อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
12. รายละเอียดกิจกรรมและค้าชี แจงงบประมาณ 
 งบประมาณท้ังโครงการ  จ านวน...................10,000.00..............บาท  แยกเป็น 

  □ เงินอุดหนุนรายหัว   .......................................................บาท 

  □ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ........................10,000.00.............บาท 

  □ เงินรายได้    .......................................................บาท  

  □ เงิน สปสช.    .......................................................บาท 

  □ เงิน เทศบาลต าบลวิชิต   .......................................................บาท 

  □ เงินอื่นๆ(ระบุ)............................. .......................................................บาท 
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 รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ที่ กิจกรรม งบประมาณ รวม ระยะเวลา

ด้าเนินการ 
ผู้รับผิด 
ชอบ งบ

บุคลากร 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

ปรับปรุง
ต่อเติม 

1 ปรับพื้นท่ี
และภูมิทัศน์ 

   2,000   2,000 เม.ย. 65 
 

 

2 จัดท า
ทะเบียน
ต้นไม ้

   5000   2,500 เม.ย.-พ.ค 
65 
 
 

นางสาว

มัชฌิมา  

ทุ่งคาใน 

3 จัดหาต้นกล้า
พืชหายากพืช
ท้องถิ่น 

   3,000   5,500 เม.ย.-พ.ค 
65 

 

นางสาว

มัชฌิมา  

ทุ่งคาใน 

4 จัดท าป้าย
ทะเบียนพันธุ์
ไม้ 

   4,500   10,000 เม.ย.-พ.ค 
65 

 

นางสาว

มัชฌิมา  

ทุ่งคาใน 

 รวม    10,000   10,000   
 รวมทั้งส้ิน 10,000   

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   นางสาวมัชฌิมา  ทุ่งคาใน 

14. หน่วยงานและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

   โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
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15. การประเมินผล 

ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
ครูและนักเรียนท่ีร่วมโครงการช่วยกันดูแลพื้นท่ี
และผลิตผลท่ีปลูก  จากนักเรียนและครูท่ีอยู่
ภายในโรงเรียน 

 
 
โดยการสังเกต และสอบถาม 

 
 
แบบสอบถามและแบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
นักเรียนเกิดความร่วมมือร่วมใจภายในโรงเรียน
และโรงเรียนกับชุมชน   มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
พืชพรรณของท้องถิ่น ตระหนัก รู้ค่าของสรรพส่ิง 
ได้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  รู้จัก
ช่ือพรรณไม้ มีความรัก  และเห็นคุณค่าของพรรณ
ไม้   

 
โดยการสังเกต และสอบถาม 

 
แบบสอบถามและแบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 

 

ลงช่ือ..................................................... 
       (นางสาวมัชฌิมา  ทุ่งคาใน) 
             ผู้เสนอโครงการ 

ลงช่ือ................................................... 
         ( นางสาวปาริชาติ  วิสุทธิชาติ )       
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
                ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
ผลการพิจารณา 

  อนุมัติ           ไม่อนุมัติ 
เหตุผลท่ีไม่อนุมัติ 

.................................................................................... 
 

ลงช่ือ............................................................ 
    ( นายจารุวัฒน์  วิกรมธรีานันท์ ) 

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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แบบเสนองาน/โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนบ้านอ่าวน ้าบ่อ 

1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
2. ชื่องาน/โครงการ/  อารยเกษตรกรรม 

เป็นกิจกรรมประเภท กิจกรรมสนับสนุน  (กิจกรรมหลัก, กิจกรรมรอง, กิจกรรมสนับสนุน)   
3. ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป็นงาน/โครงการใหม่,  
4. สอดคล้องและสนองนโยบาย 
 4.1 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 

❑ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

❑ มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง-มีคุณธรรม 

❑ มีงานท า-มีอาชีพ 

❑ เป็นพลเมืองดี 
4.2 สนองกลยุทธ์ สพฐ.ท่ี  
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทาง 

เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
           2. ปลูกฝังคุณธรรม สานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
           3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

4.3 ยุทธศาสตร์ท่ี สพป.ภูเก็ต ท่ี.5 ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
 เป้าประสงค์ท่ี 2  ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

4.4 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ❑  ห่วง...ภูมิคุ้มกัน........................................................................ 

                   ❑   เงื่อนไข........ความรู้...........คุณธรรม........................................ 
4.5 วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ มุ่งการพัฒนาให้โอกาสพร้อมท้ังบริการทางด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่าง 
เสมอภาคและท่ัวถึง มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานด้วยกระบวนการ 5 ส เคียงคู่หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
เพียบพร้อมเทคโนโลยี สุขภาพดีถ้วนหน้าด้วยวิถีกีฬา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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5. หลักการและเหตุผล 
โครงการอารยเกษตรกรรม ตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่ง

น้ าใจและความหวัง” เป็นการน้อมน าแนวทางพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ น ามาประยุกต์
แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง และท านา เพื่อปรับเปล่ียนพื้นฐานแนวความคิด ฝึกวินัย ลงมือปฏิบัติ 
แก้ปัญหาจริงในท้องถิ่นสู่การเรียนรู้ในสถานศึกษา สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ าใจและความหวัง” ด้วยทรงห่วงใยการศึกษาของเด็กไทยท่ี ก าลังจะเติบโต
เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ โดยโครงการนี้จะเป็นคุณประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของเด็กไทย 
และของประเทศชาติ 

“โคก หนอง นา โมเดล” เป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการน้ าในรัชกาลท่ี ๙ ด้าน
การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการน้ าและพื้นท่ีการเกษตร โดยมีการ
ผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้านให้สอดคล้องกัน โคก หนอง นา โมเดล คือ การจัดการพื้นท่ีซึ่งเหมาะกับพื้นท่ี
การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านท่ีอยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติใน
พื้นท่ีนั้นๆ ซึ่งจัดการตัวมันเองโดยมีมนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันส าเร็จเร็วขึ้นอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ประชาชน
มีความรู้เกี่ยวการบริการจัดการท่ีดินของตนเองและสอดคล้องกับพื้นท่ีท่ีตนเองมีอยู่ ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนสามารถน ามาประยุกต์ในการบริหารจัดการท่ีดินให้เกิดประโยชน์และ
เหมาะสมในการท าการเกษตรและอยู่อย่างพอเพียงได้ 
  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ จ าเป็นต้องด าเนินงานโครงการตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง
แบบต่อยอดการเรียนรู้ โดยพัฒนาพื้นท่ีภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งการเรียนส าหรับนักเรียนทุกระดับช้ัน  และ
เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ท่ียั่งยืนตามแนวทางการพัฒนา โคก หนอง นา  
6. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาพื้นท่ีภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
ต่อยอดการเรียนรู้รูปแบบการพัฒนาบริหารจัดการพื้นท่ี โคก หนอง นา 

2. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา เรียนรู้ ฝึกทักษะ และปฏิบัติการบริหารจัดการพื้นท่ีรูปแบบโคก หนอง นา  
3. นักเรียนสามารถน าความรู้การบริหารจัดการพื้นท่ีรูปแบบโคก หนอง นา ไปใช้ประยุกต์ใช้ในการ

ด ารงชีวิตของตนเองได้  
          ด้านปริมาณ  
              ครู และนักเรียน ร่วมพัฒนาพื้นท่ีภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงแบบต่อยอดการเรียนรู้รูปแบบการพัฒนาบริหารจัดการพื้นท่ี  นักเรียนศึกษา เรียนรู้ ฝึก
ทักษะ และปฏิบัติการบริหารจัดการพื้นท่ีรูปแบบโคก หนอง นาคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนครูและนักเรียน 
 
 
 ด้านคุณภาพ 
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     ครูและนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ และได้ศึกษา ฝึกทักษะ ปฏิบัติจริงตามหลักการ ทฤษฎีการ
บริหารจัดการพื้นท่ีรูปแบบโคก หนอง นา ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตอย่างยั่งยืน 
          ปีงบประมาณ 2565 วันท่ี 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 
9. วิธีด้าเนินการ 
 9.1 ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
             พัฒนาพื้น ท่ีให้ เป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และจัด
ประสบการณ์ ตรงให้กับนักเรียน 

9.2 ขั้นตอนในการด าเนินงาน 
กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียมการ 
ประชุมครูและแต่งต้ังคณะกรรมการโครงการ 

 
1-15 พ.ย.64 

  
ห้องประชุม 

 
ชัยยุทธ  
ฟักมงคล 

การด าเนินการ 
1. ส ารวจพื้นท่ีจัดท าโครงการ 
2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ปรับพื้นท่ีรูปแบบ โคก หนอง นา 
3. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ พลาสติกปูพื้นบ่อน้ า
และจัดท าปูพื้นพลาสติกกันน้ าซึม/เล้ียงปลา 
4. จัดหา/จัดซื้อปุ๋ยคอกและปรับสภาพดิน 
5. จัดหา/จัดซื้อต้นไม้และปลูกต้นไม้ ดูแล
รักษา 

 
15-30 มิ.ย.64 
1 ก.ค.-31 ส.ค.64 
 
1 ก.ย.64-30 ก.ย.64 
 
1-30 ต.ค.64 
1-พ.ย.64-31ส.ค.65 

 
 
 

 
18,000 

 
4,900 
7,100 

 
โรงเรียน 

 
ชัยยุทธ   
ฟักมงคล 

การประเมินผลติดตามและสรุปผล 
1. ผู้บริหารติดตามนิเทศโครงการ 
2. สรุปโครงการ 
3. รายงานโครงการ 

 
1-15 ก.ย.65 
16-30 ก.ย.65 
16-30 ก.ย.65 

  
 
 

ชัยยุทธ  
ฟักมงคล 
 

 
10. เนื อหาสาระ  
   ปรับพื้นท่ี สร้างแหล่งน้ า ปลูกต้นไม้ เล้ียงปลา ตามแนวทางบริหารจัดการรูปแบบ โคก หนอง นา  
11. สถานที่ด้าเนินการ 
   โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ สพป.ภูเก็ต 
 
12. รายละเอียดกิจกรรมและค้าชี แจงงบประมาณ 
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 งบประมาณท้ังโครงการ  จ านวน 30,000 บาท  แยกเป็น 

□ เงินอุดหนุนรายหัว   ............... 30,000 …......................บาท 

 □ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .......................................................บาท   

 □ เงินระดมทุน    .......................................................บาท  

 □ เงินอื่นๆ(ระบ)ุ............................. .......................................................บาท 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

รายการ หน่วยละ จ้านวน บาท ประเภท ผู้รับผิดชอบ 

1. พลาสติกปูพื้นบ่อน้ า ขนาด
8x10 เมตรหนา 0.30 mm 
2. ปุ๋ยคอกขี้วัว 
3. ดินปลูก 
4. พืชสวนครัว /เมล็ดพันธ์ 
5. พันธุ์ปลา 
6. อาหารปลาดุ 

2,000 
 

50 
35 
75 
80 
60 

9 
 

29 
100 
44 
10 
50 

18,000 
 

1,400 
3,500 
3,300 

800 
3,000 

ค่าวัสดุ 
 
ค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุ 

ชัยยุทธ ฟักมงคล 

 หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    นายชัยยุทธ  ฟักมงคล 
14. หน่วยงานและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
    โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ สพป.ภูเก็ต 
15. การประเมินผล 
ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 

-ร้อยละ 80 นักเรียนและครูมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้น
ไปต่อการบริหารจัดการท่ีดินแบบโคก หนอง นา  
-ร้อยละ 80 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นักเรียนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง น าความรู้ไป
ประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน 

สอบถามนักเรียน และ
ครู 

แบบสอบถามความ 
พึงพอใจ 
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ลงช่ือ............................................................ 

                (นายชัยยุทธ  ฟักมงคล) 
ผู้เสนอโครงการ 

ลงช่ือ............................................................ 
( นางสาวปาริชาติ  วิสุทธิชาติ) 

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
ผลการพิจารณา 

  อนุมัติ           ไม่อนุมัติ 
เหตุผลท่ีไม่อนุมัติ 

.................................................................................... 
 

ลงช่ือ............................................................ 
    ( นายจารุวัฒน์  วิกรมธีรานันท์ ) 

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบเสนองาน/โครงการ/กิจกรรม 
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โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

โรงเรียนบ้านอ่าวน ้าบ่อ 
1. กลุ่มบริหาร  งบประมาณ งาน/กลุ่มสาระ -      
2. ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 เป็นกิจกรรมประเภท หลัก 
3. ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม เป็นงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามนโยบาย   
4. สอดคล้องและสนองนโยบาย 
4.1   พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 

❑ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

❑ มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง-มีคุณธรรม 

❑ มีงานท า-มีอาชีพ 
� เป็นพลเมืองดี 

4.2 ยุทธศาสตร์ ข้อท่ี  4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
  1. กระจายอ านาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา 
  2. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
  3. ส่งเสริมการน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการ

พัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
4.3 มาตรฐานการศึกษาข้อท่ี 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม

หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย   
4.4 ยุทธศาสตร์ สพป.ภูเก็ต ข้อท่ี 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
4.5 จุดเน้นโรงเรียน ข้อท่ี 8 สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีระบบประกันคุณภาพ

ภายในท่ีเข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
(Quality Schools) 

5. หลักการและเหตุผล 
 กระบวนการวางแผนเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในอนาคตขององค์กร  เน้น
กระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมท่ีหน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยให้
การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562  ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูป
ระบบบริหารภาครัฐ จึงได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการและการตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางท่ีชัดเจน  สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน
ได้  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
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โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

ภูเก็ต ท้ังนี้ ในแต่ละปีงบประมาณโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อจะต้องน าแผนกลยุทธ์ท่ีทันสมัยมาแปลงไปสู่การ
ปฏิบัติโดยการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาเพื่อเป็นการก าหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการก าหนดวิธีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า  
 จากความส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปีโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อจึงได้จัดท าโครงการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เพื่อเป็นการก าหนดแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน รวมท้ังการก าหนด
วิธีการบริหารงบประมาณท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนาโรงเรียน บุคลากร และนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพื่อจัดท าโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  ให้ตอบสนอง ครอบคลุมและ
เป็นไปตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

6.2 เพื่อให้การใช้จ่ายเงินตามโครงการของแต่ละฝ่าย  กลุ่มสาระการเรียนรู้  และงานต่างๆของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมีระเบียบและสนองต่อนโยบาย 
7. เป้าหมาย    

ด้านปริมาณ  
 มีโครงการของแต่ละฝ่าย  กลุ่มสาระการเรียนรู้  และงานต่างๆของโรงเรียน ในการด าเนินงาน 

ด้านคุณภาพ 
การด าเนินงานตามโครงการของแต่ละฝ่าย  กลุ่มสาระการเรียนรู้  และงานต่างๆของโรงเรียนสนองต่อ

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ของส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต   
8. ระยะเวลา 
 ปีงบประมาณ 2565      ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564  
9. วิธีด้าเนินการ 
 9.1 ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

เป็นการบริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา เพื่อจัดท า
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  ให้ตอบสนอง ครอบคลุมและเป็นไปตามกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา  และให้การใช้จ่ายเงินตามโครงการของแต่ละฝ่าย  กลุ่มสาระการเรียนรู้  และงานต่ างๆของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมีระเบียบและสนองต่อนโยบาย 

 
 
 
 
 

 9.2 ขั้นตอนในการด าเนินงาน 
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โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
- วางแผนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
-  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ  2565 

 
กันยายน 2564 

 

 
1,500 

 
นางอมลวัทน์ 
นางหทัยรัตน์ 

2.ขั้นด าเนินการ(DO) 
-  ด า เนินการพิ จารณาจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี  
งบประมาณ 2565 ให้แต่ละฝ่าย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
งานต่างๆ ของโรงเรียน 
 - จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
ตุลาคม-

พฤศจิกายน 
2564 

 

 
 
 

3,000 

คณะกรรมกา
รจัดสรร  

งบประมาณ  
 

นางอมลวัทน์ 
3.ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
ก ากับติดตามการด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการฯ 

ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

 
- 

นางอมลวัทน์ 
นางหทัยรัตน์ 

4. ขั้นรายงาน (ACTION) 
-  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการฯ 

 
กันยายน 2565 

 
500 

 
นางอมลวัทน์ 

10. เนื อหาสาระ  
 แผนปฏิบัติการคือ เครื่องค้ าประกันว่าเป้าหมายในการท างานในแต่ละปีมีโอกาสบรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไว้ พูดง่ายๆคือเป็นส่ิงยืนยันว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้นั้นมีความเป็นไปได้ เพราะมีแผนงานรองรับท่ีชัดเจน 
และถ้าแผนปฏิบัติการด าเนินการได้ส าเร็จก็จะส่งผลต่อความส าเร็จของเป้าหมายท่ีก าหนดไว้เ ช่นกัน 
แผนปฏิบัติการคือผลของการแปลงความคิดในการจะท าส่ิงต่างๆท่ีอยู่ในหัวคนท างานให้ออกมาอยู่ในกระดาษ
หรือไฟล์คอมพิวเตอร์ท่ีผ่านกระบวนการในการกล่ันกรองแล้วว่ามีความเป็นไปได้ และสอดคล้องกับเป้าหมาย
ในการท างานท่ีก าหนดไว้  
11. สถานที่ด้าเนินการ 
 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ  ต าบลวิชิต   อ าเภอเมือง    จังหวัดภูเก็ต     
12. รายละเอียดกิจกรรมและค้าชี แจงงบประมาณ 
 งบประมาณท้ังโครงการ  จ านวน............5,000...........................................บาท  แยกเป็น 

  □ เงินอุดหนุนรายหัว   .....................5,000.......................บาท 

  □ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .......................................................บาท  

  □ เงินรายได้    .......................................................บาท  

  □ เงิน สปสช.    .......................................................บาท 

  □ เงิน เทศบาลต าบลวิชิต   .......................................................บาท 

  □ เงินอื่นๆ(ระบ)ุ............................. .......................................................บาท 
      รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
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โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
จ้าแนกงบประมาณตามหมวดค่าใช้จ่าย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
- วางแผนการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี งบประมาณ 2565 
-  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดสรร
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2565 

 
- 

 
1,000 

 
500 

 
1,500 

 
นางอมลวัทน์ 
นางหทัยรัตน์ 

2. ขั้นด าเนินการ(DO ) 
-  ด าเนินการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
ประจ าปี งบประมาณ 2564 ให้แต่ละฝ่าย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้  และงานต่างๆ ของ
โรงเรียน 
 - จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2564 

 
- 
 
 
 
- 

 
500 

 
 
 
- 

 
- 
 
 
 

2,500 

 
500 

 
 
 
2,500 

คณะกรรมการ
จัดสรร 
งบประมาณ  

 
 

นางอมลวัทน์ 

3. ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
ก ากับติดตามการด าเนินงานตามโครงการ
ในแผนปฏิบัติการฯ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

นางอมลวัทน์ 
นางหทัยรัตน์ 

4. ขั้นรายงาน (ACTION) 
-  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการใน
แผนปฏิบัติการฯ 

 
- 

 
- 

 
500 

 
500 

 
นางอมลวัทน์ 

 
รวม (ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ ) - 1,500 3,500 5,000  

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   นางอมลวัทน์   วรรธนะวลัญช์ , นางหทัยรัตน์  เส้ียมสอน 
14. หน่วยงานและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
    คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
 
 
 
 
 
15. การประเมินผล 
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โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 
ผลผลิต (Outputs) 

1. มีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2565 ท่ีตอบสนองกลยุทธ์ของ
สถานศึกษาได้อย่างครอบคลุม 

 
ตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
แบบโครงการใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.  ทุกกลุ่มงาน/ทุกกลุ่มสาระมีโครงการท่ีมี
แนวทางในการด าเนินโครงการชัดเจน สามารถ
ประเมินผลการจัดโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม 
2. โครงการท่ีจัดท าขึ้นสามารถน าไปพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
-รายงานผลการด าเนินโครงการ 
-ผลการประเมินโครงการ 

 
-แบบประเมินโครงการ 

 
 

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

(นางอมลวัทน์  วรรธนะวลัญช์) 
                  ผู้เสนอโครงการ 

ลงช่ือ................... ......................................... 
                ( นางสาวปาริชาติ  วิสุทธิชาติ) 
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ผลการพิจารณา 
  อนุมัติ           ไม่อนุมัติ 

เหตุผลท่ีไม่อนุมัติ 
………………………………………………………………………………………. 

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

    ( นายจารุวัฒน์  วิกรมธรีานันท์ ) 
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 

แบบเสนองาน/โครงการ/กิจกรรม 
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โรงเรียนบ้านอ่าวน ้าบ่อ 
 
1. กลุ่มบริหาร งานงบประมาณ  ฝ่ายงานการเงินและพัสดุ  
2. ช่ืองาน/โครงการ/กิจกรรม   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูสู่การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย 
เป็นกิจกรรมประเภท    สนับสนุน (กิจกรรมหลัก, กิจกรรมรอง, กิจกรรมสนับสนุน)   
3. ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป็นงาน/โครงการ/กิจกรรม  ใหม่  (ใหม่, ต่อเนื่อง, ตามนโยบาย)     
4. สอดคล้องและสนองนโยบาย 
4.1   พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 

❑ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

❑ มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง-มีคุณธรรม 

❑ มีงานท า-มีอาชีพ 

❑ เป็นพลเมืองดี 
4.2 ยุทธศาสตร์   ข้อท่ี     4         

4.3 มาตรฐานการศึกษา  ข้อท่ี □ 1 (...........)  □ 2 (....../......)  □ 3 (...........)  
4.4 ยุทธศาสตร์ สพป.ภูเก็ต ข้อท่ี          
4.5 จุดเน้นโรงเรียน ข้อท่ี  7         

 
5. หลักการและเหตุผล 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีทางการศึกษาซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาสถานศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ปี 2549  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2545 
            การเพิ่มประสิทธิภาพครูสู่การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย ให้มีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถ
ในการพัฒนาคุณภาพการท างานด้านการบริหารการเงินและพัสดุจึงต้องเน้นการท างานเป็นทีมและ
กระบวนการเป็นส าคัญ  และต้องด าเนินการอย่างจริงจัง  ครอบคลุมและต่อเนื่อง  โดยใช้เทคนิครูปแบบการ
พัฒนาท่ีใช้กลยุทธ์ต่างๆ อย่าง หลากหลาย  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรขึ้น  
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพท้ังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ครู
สามารถปฏิบัติงานเต็มศักยภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 
     
6. วัตถุประสงค์ 
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  1.  เพื่อเพิ่มความรู้ เรื่องการเบิกจ่ายท่ีถูกต้องตามระเบียบ ทางราชการ ให้แก่ครูและบุคลากรใน
โรงเรียน 
   2. เพื่อปรับระบบการท างานของครูให้มีทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับการเบิกจ่าย 
7. เป้าหมาย    

ด้านปริมาณ  
       1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ     

ด้านคุณภาพ 
   1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาน าความรู้และประสบการณ์ในการท างานมาแลกเปล่ียน
เรียนรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
8. ระยะเวลา 
 ปีงบประมาณ 2565 ตุลาคม 2564- กันยายน 2565 
9. วิธีด้าเนินการ 
 9.1 ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
        1. อบรม   
 9.2 ขั้นตอนในการด าเนินงาน 

กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
- การเตรียมการ 
- ประชุมครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

 
ตุลาคม 2564 

 
- 

 
ร.ร.บ้านอ่าวน้ าบ่อ 

น.ส.นพรัตน์ เพชรลูก 

- ระเบียบการเงิน/เบิกจ่าย 
 

 
- ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง/

การด าเนินงานตาม
ระเบียบพัสดุฯ  

ตุลาคม 2564 –  
กันยาย 2565 

14,700 
 
 
 
 
 

ร.ร.บ้านอ่าวน้ าบ่อ 
 
 
 

นางหทัยรัตน์ เส้ียม
สอน /น.ส.กัญญารัตน์ 
วิจาราณ์ 
นายปรัชญา บุตรครุธ 

- การประเมินผลติดตาม
และสรุปผล 

กันยายน 2565  ร.ร.บ้านอ่าวน้ าบ่อ น.ส.นพรัตน์ เพชรลูก 

 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565            ห น้ า  | 204 

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
 

10. เนื อหาสาระ  

 ระเบียบการเงิน/เบิกจ่าย 

 ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง/การด าเนินงานตามระเบียบพัสดุฯ    
11. สถานที่ด้าเนินการ 
 1.  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ  
12. รายละเอียดกิจกรรมและค้าชี แจงงบประมาณ 
 งบประมาณท้ังโครงการ  จ านวน....................................14,700.................................บาท  แยกเป็น 

  □ เงินอุดหนุนรายหัว...........................................-........................................บาท 

  □ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน................................-........................................บาท  

  □ เงินรายได้........................................................-........................................บาท 

  □ เงิน สปสช.......................................................-.........................................บาท 

  □ เงิน เทศบาลต าบลวิชิต...................................-.........................................บาท 

  □ เงินอื่นๆ(ระบุ)............................................14,700..............................บาท 
     รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ รวม ระยะ 
เวลา

ด้าเนิน
การ 

ผู้รับผิด 
ชอบ งบ

บุคลากร 
งบด าเนินการ งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

ปรับปรุง
ต่อเติม 

1 ประชุมครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

- - - - - - - ต.ค.
64-

ก.ย.65 

นพรัตน์  
เพชรลูก 

2 เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ครูสู่การ
ปฏิบัติงานด้าน
การเบิกจ่าย 
2.1 ค่าตอบ 
แทนวิทยากร 
6 ช่ัวโมง ๆ ละ 
600บาท 
จ านวน 2 คน 

  
 
 
 
 

7,200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

7,200 
 
 
 
 

พ.ย.
64-

ก.ย.65 

นพรัตน์  
เพชรลูก 
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ท่ี กิจกรรม งบประมาณ รวม ระยะ 
เวลา

ด้าเนิน
การ 

ผู้รับผิด 
ชอบ งบ

บุคลากร 
งบด าเนินการ งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

ปรับปรุง
ต่อเติม 

2.2 ค่าอาหาร
ว่างและ
เครื่องด่ืม 2 
มื้อ มื้อละ 25 
จ านวน 25 คน 
2.3 ค่าอาหาร
กลางวันและ
เครื่องด่ืม (1 
มื้อ มื้อละ 50 
จ านวน25 คน 
2.4 ค่าวัสดุ 

1,250 
 
 
 
 

1,250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

1,250 
 
 
 
 

1,250 
 
 
 
 

5,000 
รวม - 7,200 2,500 5,000 - - 14,700   

รวมทั งสิ น 14,700   
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นางสาวนพรัตน์ เพชรลูก  
14. หน่วยงานและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
15. การประเมินผล 

ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 
ผลผลิต (Outputs) 

1.ครูและบุคลากรได้แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพครูสู่การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย 
2.ครูและบุคลากรได้รับประสบการณ์ตรงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพครูสู่การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย

 
ส ารวจ 

สอบถาม 
 

 
แบบส ารวจ 

แบบสอบถาม 
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ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 
และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในบริบทของ
โรงเรียน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาน าความรู้และ
ประสบการณ์ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การบริหารการเงินและพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ครูสู่การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายมาปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

 
ส ารวจ 

สอบถาม 
 

 
แบบส ารวจ 

แบบสอบถาม 
 

 

 

ลงช่ือ............................................................ 
(นางสาวนพรัตน์ เพชรลูก) 

                  ผู้เสนอโครงการ 

ลงช่ือ............................................................ 
                ( นางสาวปาริชาติ  วิสุทธิชาติ) 

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
ผลการพิจารณา 

  อนุมัติ           ไม่อนุมัติ 
เหตุผลท่ีไม่อนุมัติ 

………………………………………………………………………….. 
 

ลงช่ือ............................................................ 
    ( นายจารุวัฒน์  วิกรมธรีานันท์ ) 

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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แบบเสนองาน/โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนบ้านอ่าวน ้าบ่อ 

1. กลุ่มบริหาร งานบุคคล  งาน/กลุ่มสาระ  -    
2. ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
เป็นกิจกรรมประเภท สนับสนุน (กิจกรรมหลัก, กิจกรรมรอง, กิจกรรมสนับสนุน)   
3. ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป็นงาน/โครงการ/กิจกรรม ต่อเนื่อง   (ใหม่, ต่อเนื่อง, ตามนโยบาย)     
4. สอดคล้องและสนองนโยบาย 
4.1   พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 

❑ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

❑ มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง-มีคุณธรรม 

❑ มีงานท า-มีอาชีพ 

❑ เป็นพลเมืองดี 
4.2 ยุทธศาสตร์   ข้อท่ี 4         

4.3 มาตรฐานการศึกษา  ข้อท่ี □ 1 (...........)  □ 2 (../.........)  □ 3 (...........)  
4.4 ยุทธศาสตร์ สพป.ภูเก็ต ข้อท่ี          
4.5 จุดเน้นโรงเรียน ข้อท่ี  7         

4.6 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ❑  ห่วง       

     ❑  เงื่อนไข       

❑  มิติ        
5. หลักการและเหตุผล 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีทางการศึกษาซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาสถานศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ปี 2549  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี  2)  
พ.ศ. 2545 
            การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  มีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถพร้อมสร้าง
ขวัญก าลังใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จึงต้องเน้นการท างานเป็นทีมและกระบวนการเป็นส าคัญ  และ
ต้องด าเนินการอย่างจริงจัง  ครอบคลุมและต่อเนื่อง  โดยใช้เทคนิครูปแบบการพัฒนาท่ีใช้กลยุทธ์ต่างๆ อย่าง 
หลากหลาย  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรขึ้น  เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครู
ในการพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ  ท้ังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูสามารถปฏิบัติงานเต็มศักยภาพเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน           
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6. วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อให้ครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมท้ังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
   .3  เพื่อให้ครูและบุคลากรได้รับประสบการณ์ตรง และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในบริบทของโรงเรียน 
7. เป้าหมาย    

ด้านปริมาณ  
       1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ     

ด้านคุณภาพ 
   1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาน าความรู้และประสบการณ์ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้มาจัด
การศึกษาและปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาน าความรู้และประสบการณ์ในการประชุมอบรม สัมมนามา
พัฒนาการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนและพัฒนางานสู่การเล่ือนวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
8. ระยะเวลา 
 ปีงบประมาณ 2565 ภาคเรียนท่ี 2  วันท่ี  พฤศจิกายน 2564- มีนาคม 2565 
9. วิธีด้าเนินการ 
 9.1 ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
  1.ศึกษาดูงาน  

2. อบรม   
 9.2 ขั้นตอนในการด าเนินงาน 

กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียมการ 
ประชุมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 
ตุลาคม 2564 

 
- 

 
ร.ร.บ้านอ่าวน้ าบ่อ 

 
นางปัญญาถากงตา 
นางสาวเจษฎารัตน์  

สังข์ศิลป์ชัย 
   การด าเนินการ ศึกษาดูงาน 
 
  
 กิจกรรมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) 
 
 

พฤศจิกายน 
2564 – 

มีนาคม 2565 
ตุลาคม 2564 
– กันยายน 

2565 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคใต้ 
 
 
ร.ร.บ้านอ่าวน้ าบ่อ 
 
 
 

นางปัญญา  ถากงตา 
นางสาวเจษฎารัตน์  
สังข์ศิลป์ชัย 
นางปัญญา  ถากงตา   
นางสาวเจษฎารัตน์  
สังข์ศิลป์ชัย 
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กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง        
   การศึกษา  

ตุลาคม 2564 
– กันยายน 

2565 

ร.ร.บ้านอ่าวน้ าบ่อ 
 

นางปัญญา  ถากงตา 
นางสาวเจษฎารัตน์  

สังข์ศิลป์ชัย 
   การประเมินผลติดตามและ
สรุปผล 

กันยายน 
2565 

 ร.ร.บ้านอ่าวน้ าบ่อ นางปัญญา ถากงตา  
นางสาวเจษฎารัตน์  
สังข์ศิลป์ชัย 

10. เนื อหาสาระ    
ครูและบุคลากรทางการศึกษาน าความรู้และประสบการณ์ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้มาจัดการศึกษา

และปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
11. สถานที่ด้าเนินการ 
 1.  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ  

2.  ภาคใต้        
12. รายละเอียดกิจกรรมและค้าชี แจงงบประมาณ 
 งบประมาณท้ังโครงการ  จ านวน.....................................127,355.................................บาท  แยกเป็น 

  □ เงินอุดหนุนรายหัว..............................................37,355..................................บาท 

  □ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน.................................................................................บาท  

  □ เงินรายได้...........................................................60,000..................................บาท 

  □ เงิน สปสช...........................................................-............................................บาท 

  □ เงิน เทศบาลต าบลวิชิต.......................................-............................................บาท 

  □ เงินอื่นๆ(ระบ)ุ....................................................30,000..................................บาท 
    รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ รวม ระยะ 
เวลา

ด้าเนิน 
การ 

ผู้รับผิด- 
ชอบ งบ

บุคลากร 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

ปรับ
ปรุง 
ต่อ
เติม 

   

1 ประชุมครู
และ
บุคลากร

- - 10,000 - - - 10,000 ต.ค.64-
ก.ย.65 

นางปัญญา 
ถากงตา 
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ท่ี กิจกรรม งบประมาณ รวม ระยะ 
เวลา

ด้าเนิน 
การ 

ผู้รับผิด- 
ชอบ งบ

บุคลากร 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

ปรับ
ปรุง 
ต่อ
เติม 

   

ทางการ
ศึกษา 

นางสาว
เจษฎารัตน์  
สังข์ศิลป์ชัย 

2 ศึกษาดูงาน 
-ค่าตอบแทน
วิทยากร 4 
ช่ัวโมงช่ัวโมง
ละ600บาท 
-ค่าอาหาร
ว่างและ
เครื่องด่ืม (1 
มื้อ มื้อละ 
25 จ านวน 
23 คน ) 
- ค่าเบ้ีย
เล้ียง 
(จ านวน 3 
วัน จ านวน 
23 คน) 
-   ค่าวัสดุ 
-  ค่า
ยานพาหนะ 
-   ค่าท่ีพัก 
-  ค่าเข้าชม 

- 
- 
 
 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
2,400 

 
 
 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
 
 
 

575 
 
 
 
 
 

16,560 
- 
 
 
 
 

45,000 
 

24,000 
3,450 

- 
- 
 
- 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
- 
- 
- 

- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
 
 

2,400 
- 
 
- 
 

575 
 
 
 
 
 

16,560 
 
 
 
 

3,000 
45,000 

 
24,000 
3,450 

พ.ย.64 – 
ก.ย.65 

นางปัญญา 
ถากงตา 
นางสาว
เจษฎารัตน์  
สังข์ศิลป์ชัย 
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ท่ี กิจกรรม งบประมาณ รวม ระยะ 
เวลา

ด้าเนิน 
การ 

ผู้รับผิด- 
ชอบ งบ

บุคลากร 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

ปรับ
ปรุง 
ต่อ
เติม 

   

3 กิจกรรม
ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ 
(PLC) 

- - - 4,200 - - 4,200   

4 พัฒนา
ศักยภาพครู
และ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

- - 18,170 - - - 18,170   

 รวม - 2,400 117,755 7,200 - - 127,355   
 รวม 127,355   

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นางปัญญา ถากงตา 
นางสาวเจษฎารัตน์  สังข์ศิลป์ชัย 

14. หน่วยงานและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
15. การประเมินผล 

ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 
ผลผลิต (Outputs) 

1.ครูและบุคลากรได้แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้
พัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

 
ส ารวจ 

สอบถาม 
 

 
แบบส ารวจ 

แบบสอบถาม 
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ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 
3 ครูและบุคลากรได้รับประสบการณ์ตรงและ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในบริบทของโรงเรียน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาน าความรู้และ
ประสบการณ์ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้มาจัด
การศึกษาและปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาน าความรู้และ
ประสบการณ์ในการประชุมอบรม สัมมนามา
พัฒนาการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนและ
พัฒนางานสู่การเล่ือนวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

 
ส ารวจ 

สอบถาม 
 

 
แบบส ารวจ 

แบบสอบถาม 
 

 
 

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

               (นางปัญญา  ถากงตา ) 
                   ผู้เสนอโครงการ 

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

( นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ) 
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
ผลการพิจารณา 

  อนุมัติ           ไม่อนุมัติ 
เหตุผลท่ีไม่อนุมัติ 

.................................................................................... 
 

ลงช่ือ............................................................ 
    ( นายจารุวัฒน์  วิกรมธรีานันท์ ) 

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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แบบเสนองาน/โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนบ้านอ่าวน ้าบ่อ 

 
1. กลุ่มบริหาร งานบุคคล   งาน/กลุ่มสาระ  -    
2. ช่ืองาน/โครงการ/กิจกรรม   สร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร  
เป็นกิจกรรมประเภท สนับสนุน   (กิจกรรมหลัก, กิจกรรมรอง, กิจกรรมสนับสนุน)   
3. ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป็นงาน/โครงการ/กิจกรรม ใหม่    
4. สอดคล้องและสนองนโยบาย 
4.1   พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 

❑ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

❑ มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง-มีคุณธรรม 

❑ มีงานท า-มีอาชีพ 

❑ เป็นพลเมืองดี 
4.2 ยุทธศาสตร์   ข้อท่ี 4         

4.3 มาตรฐานการศึกษา  ข้อท่ี □ 1 (...........)  □ 2 (../.........)  □ 3 (...........)  
4.4 ยุทธศาสตร์ สพป.ภูเก็ต ข้อท่ี  -        
4.5 จุดเน้นโรงเรียน ข้อท่ี  7         

4.6 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ❑  ห่วง       

     ❑  เงื่อนไข       

❑  มิติ        
5. หลักการและเหตุผล 

การท างานของหน่วยงานต่างๆ จะส าเร็จลุล่วงไปไปด้วยดีนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับความสามัคคีและความ
ร่วมมือของบุคคลในทุกฝ่าย ส าหรับองค์กรโรงเรียนนั้นการสร้างความสามัคคีหรือสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรนั้นสามารถกระท าได้ในหลายรูปแบบ เช่น การไปเยี่ยมเยือนครูในระหว่างเจ็บไข้ได้ป่วย การไป
ร่วมงานศพ งานบวช ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจของบุคลากรภายในโรงเรียน ทาง
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ ได้ตระหนกัถึงความส าคัญของปัจจัยดังกล่าว จึงได้ก าหนดให้มีโครงการสร้างขวัญและ
ก าลังใจบุคลากรในโรงเรียนขึ้น 
6. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรของโรงเรียนทุกคน 
 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของบุคลากรภายในโรงเรียน 
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 3. เชิดชูเกียรติบุคลากร 
 4. ส่งเสริมสนับสนุน การจัดกิจกรรมเล้ียงรับ-ส่งคณะครู 
7. เป้าหมาย    

ด้านปริมาณ  
       1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ     

ด้านคุณภาพ 
   1. บุคลากรในโรงเรียนได้รับขวญัก าลังใจและมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 
8. ระยะเวลา 
 ปีงบประมาณ 2565 วันท่ี  1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
9. วิธีด้าเนินการ 
 9.1 ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
  1.กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร   
 9.2 ขั้นตอนในการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา วัสดุ/เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจาก
ผู้บริหาร 

ต.ค.64 โครงการ นางสาวเจษฎารัตน์ สังข์ศิลป์ชัย 

2. จัดท าค าส่ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

ต.ค.64 ค าส่ังโรงเรียน นางสาวเจษฎารัตน์ สังข์ศิลป์ชัย 

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
วางแผนด าเนินงาน 

 
ต.ค.64 

 
บันทึกการประชุม 

นางสาวเจษฎารัตน์ สังข์ศิลป์ชัย 

4. กิจกรรม 
- เชิดชูเกียรติบุคลากร 
- ส่งเสริมสนับสนุน การจัดกิจกรรม
เล้ียงรับ-ส่งคณะครู 
- เย่ียมบุคลากร และครอบครัวที่ป่วย 

 ธ.ค.64 – ก.ย.65 บันทึกการ
ช่วยเหลือเพื่อน
ร่วมงาน 

นางสาวเจษฎารัตน์ สังข์ศิลป์ชัย 

5. สรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการและรายงานผู้บริหาร
โรงเรียน 

ก.ย.65 รายงานโครงการ นางสาวเจษฎารัตน์ สังข์ศิลป์ชัย 

 
10. งบประมาณ 

งบประมาณ  จ านวน 10,000.00 บาท  แยกเป็น 
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  □  งบบุคลากร   จ านวน     ..................................... บาท  

  □  งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน   .......................................บาท   
     ค่าใช้สอย      ...................................... บาท   

 ค่าวัสดุ       ........... 10,000……......บาท  

 □  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์    .......................................บาท   
ค่าปรับปรุงต่อเติม .......................................บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ รวม ระยะ 
เวลา

ด้าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
 งบ

บุคลากร 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

ปรับปรุ
ง 

ต่อเติม 

1 - เชิดชู
เกียรติ
บุคลากร 
 - ส่งเสริม 

- - - 10,000 - - 10,000 ต.ค.2564- 
ก.ย. 2565 

น.ส.เจษฎารัตน์ 
สังข์ศิลป์ชัย 

2 สนับสนุน 
การจัด
กิจกรรมเล้ียง
รับ 

- - - - - - - - น.ส.เจษฎารัตน์ 

สังข์ศิลป์ชัย 

3 -ส่งคณะครู
เย่ียม
บุคลากร 
และ
ครอบครัวที่
ป่วย  

- - - - - - - - น.ส.เจษฎารัตน์ 

สังข์ศิลป์ชัย 

 รวม    10,000   10,000   
 รวมทั้งส้ิน 10,000   

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   นางสาวเจษฎารัตน์ สังข์ศิลป์ชัย  
12. หน่วยงานและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
13. การประเมินผล 

ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 
ผลผลิต (Outputs) 

1.ร้อยละ 100 บุคลากรในโรงเรียนมีขวัญและ
ก าลังใจท่ีดี 

 
1. ประเมินความพึงพอใจ
บุคลากรในโรงเรียน 

 
1. แบบสอบถามประเมิน
ความพึง พอใจการเข้าร่วม
กิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.บุคลากรในโรงเรียนได้รับขวัญก าลังใจและมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันสูงสุด 

 
1.ประเมินความพึงพอใจ
บุคลากรในโรงเรียน 

 
1.แบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
 
 

ลงช่ือ............................................................ 
(นางสาวเจษฎารัตน์ สังข์ศิลป์ชัย) 

ผู้เสนอโครงการ 

ลงช่ือ............................................................ 
( นางสาวปาริชาติ  วิสุทธิชาติ) 

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
ผลการพิจารณา 

  อนุมัติ           ไม่อนุมัติ 
เหตุผลท่ีไม่อนุมัติ 

.................................................................................... 
 

ลงช่ือ............................................................ 
( นายจารุวัฒน์  วิกรมธีรานันท์ ) 

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านอ่าวน ้าบ่อ 
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........................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากการจัดอาหารกลางวันในโรงเรียนท่ีมีนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับ
ประถมศึกษา เป็นส่ิงส าคัญมากเพราะเด็กในวัยนี้เป็นวัยท่ีก าลังเจริญเติบโตในทุกด้าน  คือท้ังด้านร่างกาย  
อารมณ์  สังคม และสติปัญญา ดังนั้นโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อจึงได้จัดท าโครงการอาหารกลางวันต้ังแต่ช้ัน
อนุบาลถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันท่ีมีคุณค่าตามหลักโภชนาการ อย่างท่ัวถึง  
2. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 

3. เป้าหมายของโครงการ 
1. นักเรียนช้ันอนุบาล ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวัน 

(วันเปิดท าการสอน) 
2.  เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันท่ีมีคุณค่าตามหลักโภชนาการ 
3.  เพื่อใหน้ักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง  

4. วิธีด าเนินการ 
จัดหาผู้ประกอบการมาประกอบอาหารให้กับนักเรียนช้ันอนุบาลถึงช้ันประถมศึกษา

ปีท่ี 6 ทุกคนทุกวัน(วันเปิดท าการสอน) พร้อมจัดตักอาหารให้นักเรียน และล้างเก็บให้
เรียบร้อย โดยท าหนังสือสัญญาว่าจ้างการท าอาหารกลางวันใน ทุก ๆ เดือน 

5. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ  2565 ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 ) 

6. สถานท่ีด าเนินการ 
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ  ต าบลวิชิต  อ าเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ  ต าบลวิชิต  อ าเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต 
นางสาวอรพิน  คาวิจิตร์ 

8. งบประมาณ 
8.1 ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเทศบาลต าบลวิชิต  (273 X 21 X 200) 

จ านวนเงิน 1,146,600 บาท ( หนึ่งล้านหนึ่งแสนส่ีหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน )   

 

 
 

9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ 
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1. นักเรียนช้ันอนุบาล ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวัน 
(วันเปิดท าการสอน) 

2. นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันท่ีมีคุณค่าตามหลักโภชนาการท่ีดี 
3. นักเรียนช้ันอนุบาล ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 

 
 

                                             ลงช่ือ...........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                     ( นางสาวอรพิน  คาวิจิตร์ ) 
                                                 ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
                                                        ( ผู้ขอรับเงินอุดหนุน ) 
 
 

                              ลงช่ือ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                         ( นางสาวปาริชาติ  วิสุทธิชาติ )     

                                ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ                                                        
 
 
 
                                                      ลงช่ือ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                          ( นายจารุวัฒน์     วิกรมธีรานันท์ ) 
                                                     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
                                                                 ( ผู้ขอรับเงินอุดหนุน ) 
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โครงการเรยีนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

1. หลักการและเหตุผล 

 ในสภาวะเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าในทุกๆ ด้านของประชาคมอาเซียน จึงการมีการรวมกลุ่มและ
ความร่วมมือกันในสามาคม ผู้น าประเทศอาเซียน ท้ัง 11 ประเทศ มีลงนามเห็นชอบร่วมกันจัดท า “ประชาคม  
สังคม  อาเซียน” ท้ังนี้เพื่อร่วมมือกันสร้างประชาคมการเมืองและความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมร่วมกัน และจากการศึกษาเป็นรากฐานส าคัญในการขับเคล่ือนความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยและ
ภูมิภาค ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ จึงมีภารกิจจัดกิจกรรม เฉลิมฉลองความก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน (ASEAN DAY) การเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี
เพื่อการส่ือสาร เพื่อพัฒนาความพร้อมและศักยภาพของผู้เรียน ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
          2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อมีความตระหนักใน  ASEAN และมีเจตคติท่ีดี 
      3. เพื่อสร้างมิตรภาพความร่วมมือของนักเรียนและครู 

4. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อสามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีส่ือสาร และ
สารสนเทศในการส่ือสารได้          

3. เป้าหมาย 

 ด้านปริมาณ    
1. ผู้เรียนระดับช้ันอนุบาล 2 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 440 คน  
2. ครูและบุคลากร 30 คน 

 ด้านคุณภาพ 
     1.   นักเรียนและครูมีองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและมีทักษะทางภาษาเพื่อการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษ และภาษาต่างๆ ของกลุ่มประเทศอาเซียน 
      2.  นักเรียนร้อยละ 90 ท่ีเข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน
มากขึ้นสามารถน ามาประยุคใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

 

4. วิธีการด้าเนินการ 

   ขั นเตรียมการ 

           1. ประชุมวางแผนโครงการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

  2.  เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร เทศบาลต าบลวิชิต 

 ขั นด้าเนินการ 

  1. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง มอบหมายรับผิดชอบงานกิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

  2. วางแผนกิจกรรมและฐานการเรียนรู้อาเซียน 
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  3. ข้ันเตรียมสถานท่ีและฐานการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  

  4. จัดองค์ความรู้เพื่อที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้/ป้ายนิเทศ/ซุ้มองค์ความรู้/สาธิตกิจกรรม 

  5. เชิญชวนทุกๆคน เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
 

5. ระยะเวลาด้าเนินงาน  สิงหาคม 2565 
6.  สถานที่ด้าเนินการ  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 

7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปรัชญา บุตรครุธ / ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 

8. งบประมาณ 
   จ านวนงบประมาณ 121,900.00 บาท (หนึ่งแสสองหมื่นหนึ่งพนัเก้าร้อยบาทถ้วน) แยกเป็น 
             เงินงบประมาณอุดหนุนจากเทศบาลวิชิต  จ านวน 118,900 (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อย
บาทถ้วน) 
     เงินงบประมาณในส่วนของตัวเองสมทบ   จ านวน 3,000.00 บาท (สามพันบาทถ้วน) 
 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี  
 1. นักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น 
 2. นักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อมีความรู้ความสามารถในการเข้าถึงวัฒนธรรมประเทศ
เพื่อนบ้านของไทยและประเทศสมาชิกในอาเซียนมากขึ้น 
 3. นักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อมีความรู้ความสามารถท่ีจะปรับตัวเข้าสู่การ
เปล่ียนแปลงทางด้านต่างๆในอนาคต 
 

 
 
ลงช่ือ       ลงช่ือ 
       (นายปรัชญา  บุตรครุธ)      (นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ) 
     ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ        รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
        ผู้รับผิดชอบโครงการฯ                                                        ผู้เห็นชอบโครงการฯ 
 

 
ลงช่ือ 

(นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานนัท์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 

ผู้อนุมัติโครงการฯ 
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รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายแนบท้ายเงินงบประมาณอุดหนุนจากเทศบาลวิชิต 
จ้านวน 118,900 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

โครงการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
ล้าดับ

ท่ี 
รายการ จ้านวน หน่วยละ เป็นเงิน หมาย

เหตุ 
1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมในแต่

ละฐานการเรียนรู้ เช่น ปากกา ป้ายซื้อ ธง
ชาติ โปรเตอร์ ฯ 

10 ชุด 1,000 บาท 10,000 บาท  

2 จัดจ้างท าโรลอัพ ส าหรับจัดนิทรรศการให้
ความรู้นักเรียนแต่ละฐาน ท้ังหมด 10 ฐาน 

10 ชุด 1,850 บาท 18,500 บาท  

3 จัดจ้างท าโรลอัพ ส าหรับจัดนิทรรศการให้
ความรู้ในทุกประเทศ ฐานกิจกรรมรวม 

1 ชุด 20,000 
บาท 

20,000 บาท  

4 ค่าอาหารว่างส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ วัน
ละ 2 ม้ือ ม้ือละ 30 บาท จ านวน 470 คน 

940 มื้อ 30 บาท 28,200 บาท  

5 ค่าอาหารกลางวัน นักเรียน ม.1-3 จ านวน 
120 คน ครู 30 คน รวม 150 คน จ านวน 1 
มื้อ มื้อละ 60 บาท 

150 คน 60 บาท 9,000 บาท  

6 ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม จ านวน 
440 ชุด 

440 ชุด 30 บาท 13,200 บาท  

7 ค่าจ้างเหมาเช่าชุดประกวดการแต่งกาย
อาเซียน 

40 คน 500 บาท 20,000 บาท  

ถ่ัวจ่ายทุกรายการ 118,900 
บาท 

 

 (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
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 รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายแนบท้ายเงินเงินงบประมาณในส่วนของตัวเองสมทบ        
จ้านวน 3,000.00 บาท (สามพันบาทถ้วน) 

 
โครงการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

ล้าดับ
ท่ี 

รายการ จ้านวน หน่วยละ เป็นเงิน หมายเหตุ 

1 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย 1,500 
บาท 

1,500 บาท  

2 ค่าสรุปพิมพ์รูปและเข้ารูปเล่มโครงการ 3 เล่ม 500 บาท 1,500 บาท  
ถ่ัวจ่ายทุกรายการ 3,000 

บาท 
 

 (สามพันบาทถ้วน) 
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โครงการ กีฬาสู่ความเป็นเลิศ5 (ปีงบประมาณ 2565)  
1. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนมุ่งเน้นท่ีจะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผุ้เรียนให้มีการคิดเป็น 
ท าเป็น อีกท้ังการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเป้นระบบ ทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ มี
นิสัยรักการออกก าลังกาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม โดยให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬาและท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การเล่นกีฬาเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ผู้เล่นมีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรงและสมบูรณืพร้อมท่ีจะต่อสู้กับอุปสรรคได้ การกีฬาท าให้คน
รู้จักแพ้ ชนะ และรู้จักการให้อภัยสามารถท าให้คนเราอยุ่ร่วมกันอย่างมีความสุข ในฐานะท่ีโรงเรียนเป็นส่วน
หนึ่งของสังคมท่ีให้ความรู้และวิธีท่ีจะท าให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ดูแลสุขภาพของตนเองให้
แข็งแรงอยู่เสมอ อีกท้ังส่งเสริมให้นักเรียนเข้าแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด จึงด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการ การ
แข่งขันกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 4 ประจ าปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ 2564) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการทางด้านร่างกาย ควบคู่กับการพัฒนาทางด้านสติปัญญาไปพร้อมๆกันอย่างต่อเนื่อง 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นความส าคัญในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ 
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาท้ังในและนอกโรงเรียนรวมถึงการพฒันา
นักกีฬาในโรงเรียนให้มีศักยภาพเข้าสู่กีฬาประจ าจังหวัดต่อไป 
 3. เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างนักเรียน ครูและชุมชน 

4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีร่างกายท่ีแข็งแรง มีจิตใจร่าเริง แจ่มใส รู้จักรักสามัคคีในหมู่เพื่อน 
5.เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีการป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ หลีกเล่ียงตนเองจากสถานการณ์ท่ี

เส่ียงต่อยาเสพติด 
3. เป้าหมาย  

ด้านปริมาณ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมดของโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
ด้านคุณภาพ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมดของโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อเข้าร่วม

กิจกรรม 
4. วิธีด้าเนินการ 
 1. ข้ันเตรียมการ 
  1.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบโครงการ 
 2. ข้ันด าเนินการ 
  2.1 จัดท าโครงการขอสนับสนุนงบประมาณ จากเทศบาลต าบลวิชิต 
  2.2 เสนอโครงการเพื่อผ่านสภาเทศบาลต าบลวิชิต 
  2.3 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 3. ข้ันสรุปและรายงานผลโครงการ 
  3.1 รายงานสรุปผล 
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5. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565 
6. สถานที่ด้าเนินการ 
 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ (สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม) 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางสาวอรุณี    อิสระโชติ 
8. รายละเอียดงบประมาณ จ านวน 207,100 บาท (สองแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) แยกเป็น 
 - งบประมาณสนับสนุนเทศบาลต าบลวิชิต 204,100 บาท (สองแสนส่ีพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 - งบประมาณของโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 
ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อเห็นความส าคัญของการออกก าลังกายโดยการเล่นกีฬา 
 2. นักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬา ท้ังในและนอกโรงเรียนรวมถึงการ
พัฒนานักกีฬาในโรงเรียนให้มีศักยภาพเข้าสู่กีฬาประจ าจังหวัดต่อไป 
 3. โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อมีร่างกายท่ีแข็งแรง มีจิตใจท่ีร่าเริงแจ่มใส รู้จักรักสามัคคีในหมู่เพื่อน 

4.นักเรียนรู้จักวิธกีารป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติให้โทษ หลีกเล่ียงตนเองจากสถานการณ์ท่ีเส่ียงต่อยา
เสพติดโดยการมาเล่นกีฬารักการออกก าลังกาย 

 
 
............................................     ........................................ 
( นางสาวอรุณี อิสระโชติ )          ( นางสาวปาริชาติ  วิสุทธิชาติ ) 
ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ     รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
    ผู้เสนอโครงการ                  ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
     .............................................. 
     (นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานนัท์) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
             ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายแนบท้าย 

โครงการ การแข่งขันกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประจ้าปีการศึกษา 2564 (ปีงบประมาณ 2565) 
 (งบสนับสนุนเทศบาลต้าบลวิชิต) 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ้านวนเงิน 

1 ลูกฟุตซอล จ านวน 6 ลูก ๆละ 1,200 บาท 7,200 
2 ตาข่ายประตูฟุตซอล 1 ชุดๆละ 2,500 บาท 2,500 
3 ลูกฟุตบอล จ านวน 6 ลูก ๆละ 1,200 บาท 7,200 
4 ตาข่ายประตูฟุตบอล 1 ชุด ๆละ 2,500 บาท 2,500 
5 ลูกบาสเกตบอลจ านวน 6 ลูกๆ ละ 1,000 บาท 6,000 
6 เสาวอลเลย์บอล 12,000 
7 ลูกวอลเลย์บอล 4 ลูกๆละ 1,500 บาท 6,000 
8 ไม้วู้ดบอลพร้อมลูก 6 ชุดๆละ 4,000 บาท 24,000 
9 ปูนขาวท าสนาม จ านวน 80 ถุงๆละ 80 บาท 6,400 
10 เสามุมธงฟุตบอล พร้อมสปริง จ านวน  4  เสาๆละ 500 บาท 2,000 
11 เน็ตตาข่ายวอลเลย์บอล จ านวน 2 ชุดๆ ละ 500 บาท 1,000 
12 ป้ายคะแนนเอนกประสงค ์ 9,900 
13 เสื้อกีฬาสีจ านวน 200ตัวๆละ 200 บาท 40,000 
14 ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฯ 2,500 
15 ป้ายไวนิลรณรงค์ จ านวน 5 ป้ายๆละ 500 บาท 2,500 
16 ค่าดอกไม้จัดสถานที่ 3,000 
17 ลูกโป่งอัดแก๊สเปิดสนาม 3,500 
18 ค่าตอบแทนวิทยากรกรรมการตัดสินกีฬา จ านวน 8 คนๆละ 400 บาท 3,200 
19 ถ้วยรางวัลที่ 1-3 ฟุตบอล รุ่น 10 ปี จ านวน 3 ถ้วย ๆ ละ 1,000 บาท 3,000 
20 ถ้วยรางวัลที่ 1-3 ฟุตบอล รุ่น 12 ปี จ านวน 3 ถ้วย ๆ ละ 1,000 บาท 3,000 
21 ถ้วยรางวัลที่ 1-3 ฟุตบอล รุ่น 14-16 ปี จ านวน 3 ถ้วย ๆ ละ 1,000 บาท 3,000 
22 ถ้วยรางวัลที่ 1-3 ฟุตซอล รุ่น 10 ปี จ านวน 3 ถ้วย ๆ ละ 1,000 บาท 3,000 
23 ถ้วยรางวัลที่ 1-3 ฟุตซอล รุ่น 12 ปี จ านวน 3 ถ้วย ๆ ละ 1,000 บาท 3,000 
24 ถ้วยรางวัลที่ 1-3 ฟุตซอล รุ่น 14-16 ปี จ านวน 3 ถ้วย ๆ ละ 1,000 บาท 3,000 
25 ถ้วยรางวัลที่ 1-3 แชร์บอล รุ่น 10 ปี จ านวน 3 ถ้วย ๆ ละ 1,000 บาท 3,000 
26 ถ้วยรางวัลที่ 1-3 แชร์บอล รุ่น 12 ปี จ านวน 3 ถ้วย ๆ ละ 1,000 บาท 3,000 
27 ถ้วยรางวัลที่ 1-3 บาสเกตบอล รุ่น 14-16 ปี จ านวน 3 ถ้วย ๆ ละ 1,000 บาท 3,000 
28 ถ้วยรางวัลที่ 1-3 เปตอง รุ่น 10 ปี จ านวน 3 ถ้วย ๆ ละ 1,000 บาท 3,000 
29 ถ้วยรางวัลที่ 1-3 เปตอง รุ่น 12 ปี จ านวน 3 ถ้วย ๆ ละ 1,000 บาท 3,000 
30 ถ้วยรางวัลที่ 1-3 วู้ดบอลรุ่น 14-16 ปี จ านวน 3 ถ้วย ๆ ละ 1,000 บาท 3,000 
31 ค่าเหรียญรางวัล รวม 22 รายการ ท้ังหมด 264 เหรียญๆละ 50 บาท 13,200 
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ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ้านวนเงิน 

32 กลองทอมบ้าส าหรับเชียร์กีฬา จ านวน 3 ชุดๆละ 4,500 บาท 13,500 
 รวมทั งสิ น 204,100 

(ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ) 

 
 

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายแนบท้าย 
โครงการ การแข่งขันกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประจ้าปีการศึกษา 2564 (ปีงบประมาณ 2565) 

 (งบสนับสนุนเทศบาลต้าบลวิชิต) 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
จ้านวนเงิน 

(บาท) 
1 อุปกรณ์พิธีเปิด เช่น โบว์ ขาต้ังดอกไม้ ริบบ้ิน ฯลฯ 3,000 

 รวมทั้งส้ิน 3,000 
(ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ) 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกภาคผนวก 



 
 

 
ค้ำสั่งโรงเรียนบ้ำนอ่ำวน ้ำบอ่ 

ท่ี  71 / 2564 
เร่ือง  แต่งตั งคณะกรรมกำรจัดท้ำแผนปฏิบัติกำรประจ้ำปีงบประมำณ  2565 

.......................................................... 
 ด้วยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565  เพื่อให้โรงเรียน
บ้านอ่าวน้ าบ่อจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  และสอดคล้องสนองนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ คณะรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดเน้นของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ.2565 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
บ้านอ่าวน้ าบ่อ ผลการวิเคราะห์การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ( NT/O-NET )   ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564  เป็นกรอบในการพิจารณาและ
การด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช 2560  
และระเบียบกระทรวงการคลังท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการด าเนินงานโครงการและสามารถ
น าไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับงบประมาณท่ีได้จัดสรรสามารถน าไปบริหารจัดการอย่าง
ถูกต้องตามแผนท่ีวางไว้  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ดังนี้  
 

1. คณะกรรมที่ปรึกษำ ประกอบด้วย 
1.1  นายสันต์  คุ้มบ้าน    ประธานกรรมการสถานศึกษา 
1.2  นายทิวา  ล่ิมสงวน    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
มีหน้ำที่  ให้ค าปรึกษา แนะน าการท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ของ

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ ให้เป็นไปตามนโยบายและองค์ประกอบอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

2. คณะกรรมกำรพิจำรณำงบประมำณและจัดท้ำเอกสำร    ประกอบด้วย 
2.1  นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานนัท์ ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2.2  นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรการ 
2.3  นางรพีพร นันทภักดิ ์ หน.กลุ่มบริหารงานท่ัวไป กรรมการ 
2.4  นางหทัยรัตน์ เส้ียมสอน หน.กลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 
2.5  นางหฤทัย นวลศรี หน.กลุ่มบริหารงานวิชาการ กรรมการ 
2.6  นางปัญญา ถากงตา หน.กลุ่มบริหารงานบุคล กรรมการ 
2.7  นางสาวกัญญารัตน์ วิจาราณ์ ครู คศ.2   กรรมการ 
2.8  นางสาวอุไรทิพย์  ช่วยชาติ ครู คศ.1   กรรมการ 
2.9  นายปรัชญา   บุตรครุธ ครู คศ.1   กรรมการ 
2.10 นางสาวมัชฌิมา  ทุ่งคาใน ครู คศ.1   กรรมการ  
2.11 นางอมลวัทน์   วรรธนะวลัญช์ ครู คศ.2         กรรมการและเลขานุการ 



2.12  นางสาวพัชรินทร์  อยู่เดช ครู คศ1    ผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ วิเคราะห์โครงการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยยึด

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ คณะรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดเน้นของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ  ผลการวิเคราะห์การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ( NT/O-NET ) ค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564  เป็นกรอบในการ
พิจารณาและการด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 
2565 ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พุทธศักราช 2560  และจัดท ารูปเล่ม  เพื่อจะได้น าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สู่การ
ปฏิบัติได้ถูกต้อง บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 ให้คณะกรรมการได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด เต็มความรู้ ความสามารถ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ทางราชการต่อไป 

 
ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ส่ัง ณ วันท่ี  29   เดือนกันยายน  พ.ศ. 2564 
 
    
 
 
       (นายจารุวัฒน์   วิกรมธีรานันท์) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




