
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
 

 ในปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม ได้รับงบประมาณในการบริหารและการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ทั้งในด้านความรู้ คุณธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคมให้แก่นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา รวมทั้งสิ้น 3,013,940 บาท โดยจัดสรรให้แก่กลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส าหรับ
ด าเนินการตามพันธกิจ โดยทุกงานได้ร่วมกันจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขปัญหา 
เป็นแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2565 ขึ้น โดยศึกษานโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ และเป้าหมายการยกระดับคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษา ตลอดจนบริบท
ของโรงเรียน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของโรงเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การของโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2564 ฉบับนี้จนส าเร็จ สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะด าเนินการตามแผนที่วางไว้ให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลสูงสุด เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 
 

     ลงชื่อ      ผู้อนุมัติโครงการ 
                           (นายมนัส พิพัฒน์) 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 
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กำรให้ควำมเห็นชอบ 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2565 

 

 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม ครั้งที่ 2/2564 ได้
พิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมแล้ว 

(1) เห็นชอบในกำรแบ่งสัดส่วนงบประมำณ ดังนี้ 
- กลุ่มบริหารวิชาการ   60%  
- กลุ่มบริหารงบประมาณ  8%  
- กลุ่มบริหารงานบุคคล  7%  
- กลุ่มบริหารงานทั่วไป  15%  
- งานกิจการนักเรียน   5%  
- ส ารองจ่าย    5%  

(2) เห็นชอบให้ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกร ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ได้ 
 
 
 

ลงชื่อ          
       (นายเจษฎา ใจบุญ) 

     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 
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ส่วนที่ 1 
สภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

 

บทน ำ 
โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม  จัดตั้งเมื่อวันที่  21 มีนาคม 2528 มีเนื้อที่ทั้งหมด 100 ไร่ เปิดสอน

ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6   
ที่ตั้ง  อยู่เลขที่ 42  หมู่ที่ 9 บ้านควนล้อน  ต าบลหาดส าราญ   อ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง 

รหัสไปรษณีย ์92120  
โทรศัพท ์0-7520-8791 โทรสาร 0-7520-8792     
http://www.hadsamranwit.ac.th/   

  

ประวัติควำมเป็นมำของโรงเรียน 
 โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอหาดส าราญ  จังหวัดตรัง 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การมัธยมศึกษา เขต 13  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอหาดส าราญ ประมาณ 1 กิโลเมตร ใช้อักษรย่อว่า  “ส.ค.”  
 ในเบื้องต้นก่อนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  คณะกรรมการสถานศึกษาของ
โรงเรียน โดยการริเริ่มของก านันปราโมทย์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ก านันต าบลหาดส าราญ ร่วมกับผู้น าชุมชน
หลายท่าน ได้ตระหนักถึงความเสมอภาคทางการศึกษาที่ต้องการให้นักเรียนในชุมชนได้เรียนต่อในระดับที่
สูงขึ้น จึงได้ท าหนังสือผ่านอ าเภอ  จังหวัด  ถึงกระทรวงศึกษาธิการ  โดย ฯพณฯ  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  (นายชวน  หลีกภัย)  เห็นชอบอนุมัติให้จัดตั้งเป็น “โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม”  
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม  พ.ศ. 2528   ขณะเดียวกันก็ได้รับความร่วมมือจากผู้มีจิตศรัทธา  จ านวน  2 ท่าน  
บริจาคท่ีดินเป็นทางเข้าโรงเรียน  ดังนี้  

1) นายไฉ   รวมเงาะ      บริจาคท่ีดิน  จ านวน  2  ไร่  คิดเป็นเงิน  40,000  บาท 
2) นายเฉม รักสุไหอุเป   บริจาคท่ีดิน  จ านวน  1  ไร่  คิดเปน็เงิน 20,000  บาท 
ในระยะเริ่มแรก  โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม ได้เป็นสาขาของโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์โดย

นายมิตร  ศรีชาย ต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์  มารักษาการในต าแหน่งครูใหญ่
โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม เดือนเมษายน พ.ศ. 2528 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง (448,000 บาท)  บนพ้ืนที่บางส่วนของทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ บ้านพักครู 
แบบ 205 จ านวน 1 หลัง (427,000 บาท) บ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง (78,000 บาท) และห้องน้ า-ห้อง
ส้วมนักเรียน 1 หลัง (90,000 บาท) ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2528 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้ นาย
สมพงษ์ แคนยุกต์ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์  ด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนหาด
ส าราญวิทยาคม พร้อมทั้งครู-อาจารย์  (จากโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์) ปฏิบัติการสอน จ านวน 5 อัตรา  
และนักการภารโรง  1  อัตรา  โดยให้เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1  รับนักเรียนชาย-หญิง จ านวน 90 คน 2 
ห้องเรียน เริ่มด าเนินการเรียนการสอนปีการศึกษา 2528 เป็นต้นมา 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (กค.) ได้อนุมัติต าแหน่ง
ผู้บริหารโรงเรียนจากต าแหน่งครูใหญ่ เป็น “อาจารย์ใหญ่” จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2537 ได้รับ
อนุมัติจากต าแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็น “ผู้อ านวยการโรงเรียน”  ซึ่งในขณะนั้น  นายสุชาติ  จริงจิตร เป็น
ผู้บริหารโรงเรียน 
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ในปีการศึกษา 2533  โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับ
รางวัล “โรงเรียนพระราชทาน” ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก จนต่อมาในปีการศึกษา 2536  ได้รับอนุมัติ
ให้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นับถึงปัจจุบัน มีผู้บริหารจ านวน 12 ท่าน  ดังนี้ 

1. นายมิตร  ศรีชาย   
ด ารงต าแหน่งรักษาการครูใหญ่     ตั้งแต่วันที่  21  มีนาคม  พ.ศ. 2528 

2. นายสมพงษ์   แคนยุกต์ 
ด ารงต าแหน่งครูใหญ่      ตั้งแต่วันที่  21  มีนาคม  พ.ศ. 2528 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ ตั้งแต่วันที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2531 

3. สิบตรีนิคม  มังคะมณี 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ ตั้งแต่วันที่  28  กรกฎาคม  พ.ศ. 2535 

4. นายสุชาติ  จริงจิตร 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ ตั้งแต่วันที่  3  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2537 
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ ตั้งแต่วันที่  30  ธันวาคม  พ.ศ. 2537 

5. นายประดิษฐ  จิตบุญ 
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ ตั้งแต่วันที่  30  ธันวาคม  พ.ศ. 2540 

6. นางสาวสดศรี ตันสุธัญลักษณ์ 
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ ตั้งแต่วันที่  18  มีนาคม  พ.ศ. 2545 

7. นายสุรศักดิ์  ยี่หลัก 
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ ตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2546 

8. นายอุทิศ  วัฒนกุล 
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ ตั้งแต่วันที่  16  ธันวาคม  พ.ศ. 2548 

9. นายสมนึก  อ้นเพ็ชร    
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ ตั้งแต่วันที่  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 

10. นายสุมิตร  สามห้วย 
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ ตั้งแต่วันที่  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
 

11. นางฉวีวรรณ  รักษ์แก้ว    
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

12. นายมนัส   พิพัฒน์   
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน  เอกลักษณ์ของโรงเรียน   อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
สัญลักษณ์ของโรงเรียน 

 
รูปกราฟฟิคของชายทะเลหาดส าราญ 

    แสดงการก้าวไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่น และต่อเนื่อง 
 

คติพจน์ของโรงเรียน  “คุณความดี ความส าเร็จ เกิดจากความมานะอดทน” 
ค ำขวัญประจ ำโรงเรียน  “กิจกรรมเด่น  เรียนดี  รู้หน้าที ่ มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม” 
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สีประจ ำโรงเรียน   ฟ้า-ขาว 
สีฟ้า  หมายถึง   ความใฝ่ฝันสูงสุด               
สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์  ผุดผ่อง 

อักษรย่อ   ส.ค. 
พระพุทธรูปประจ ำโรงเรียน       พระพุทธรูปปางลีลา  “หลวงพ่อส าราญ”  
เอกลักษณ์ของโรงเรียน  “กิจกรรมดี ดนตรีเด่น” 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  “ยิ้ม ไหว้ ทายทัก รักสถาบัน”  
ปรัชญำโรงเรียน   โยคา เว ชายเต ภูริ  

“ปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝึกฝน” 
 

อ ำนำจ/หน้ำที่ 
บทบำทหน้ำที่ของสถำนศึกษำตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  

1) จัดท านโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป 
2) จัดตั้ง/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ  
3) พัฒนาหลักสูตร /จัดการเรียนการสอน 
4) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ 
5) ก ากับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ 
6) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบ ารุงรักษาทรัพย์สินฯ   
7) จดัระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
8) ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้างความสัมพันธ์  

 
บทบำทหน้ำที่ของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน         

     อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
1) จัดรูปแบบการศึกษา ม.15                               
2) จัดกระบวนการศึกษา  ม. 24-30  
3) บริหารจัดการศึกษา 4 ด้าน ม. 39                    
4) เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ม. 40 
5) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ม. 48-50   
6) ปกครองดูแลบ ารุงรักษาทรัพย์สินฯ ม. 59 
7) พัฒนาบุคลากร นักเรียนด้านเทคโนโลยีฯ ม. 65-66   

 

ภำระงำน/ปริมำณงำน 
 โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  
บริหารและจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา แบ่งการจัดการศึกษาเป็น 2 ระดับชั้น  ได้แก่  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดการเรียนการสอนโดยยึดแนวพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มีทั้งหมด   21 ห้องเรียน  
(4:4:4:3:3:3) ดังนี้ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3 จ านวน  12  ห้องเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6   จ านวน   9  ห้องเรียน  
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 ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพียงหลักสูตรเดียวครบทั้ง 6 ชั้นปี  จ านวน  21  ห้อง 
 กำรเงินของโรงเรียน 

แหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนได้จาก 
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
- เงินรายได้จากการบริจาค 
- เงินระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ 

 ด้ำนบุคลำกรของโรงเรียน 
บุคลากรโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ จบ

การศึกษาจากสถาบันผลิตวิชาชีพครูและความรู้เฉพาะทาง มีวุฒิทางการศึกษา บุคลากรสายการสอนมี
ทั้งหมด  35 คน  จบการศึกษาระดับปริญญาโท      5 คน 
        จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 30 คน   

นอกจากบุคลากรที่ท าการจัดการเรียนการสอนประจ า  ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิภูมิปัญญาท้องถิ่น  
มาร่วมจัดการเรียนการสอนอีกส่วนหนึ่ง  ซึ่งได้แก่  วิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ครูพระสอนศีลธรรม 

 
  ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
 มีรถรับ-ส่งนักเรียน  โดยความร่วมมือของชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนที่มีรถโดยสารจัดรถรับ -ส่ง
นักเรียน   
 มีห้องทดลองวิทยาศาสตร์  พร้อมสื่ออุปกรณ์ท่ีพอเพียง 
 มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องสมุด  ห้องดนตรี ห้องนาฎศิลป์   
 มีห้องเรียนที่มีอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

กำรบริหำร 
 โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ แบ่งการบริหารงาน  6 กลุ่มงาน  ได้แก่  กลุ่ม
บริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มงานอ านวยการและแผนงาน 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
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ขอบข่ำยและกิจกำรบริหำรและกำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

คณะกรรมกำรเครือข่ำย
ผู้ปกครองและนักเรียน 

คณะกรรมกำรถำนศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน 

คณะกรรมกำร 
ภำคีสี่ฝ่ำย 

คณะกรรมกำร 
บริหำรหลักสูตร 

คณะกรรมกำร 
บริหำรสถำนศึกษำ 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร กลุ่มบริหำรงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
- การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 
- การพัฒนากระบวนการเรยีนรู ้
- การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
- งานห้องสมุด 
- การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
- การวิจัยเพื่อพัฒนาคณุภาพการศกึษา 
- การพัฒนาสื่อ นวัติกรรม และเทคโนโลย ี
- การแนะแนวการศึกษา 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร (ต่อ) 
- งานส่งเสรมิ สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบรหิาร

ทั่วไป 
- งานส่งเสรมิและประสานงานการจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ

ตามอัธยาศัย 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ระบไุว ้
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กลุ่มงำนบริหำรบุคคล 
- การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
- การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
- การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
- วินัยและการรักษาวินัย 
- การออกจากราชการ 
- งานเวรยาม 
- งานจัดระบบบริหารและพัฒนาบคุลากร 
- งานเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- งานส่งเสรมิการอบรม ประชุม สัมมนา 
- งานส่งเสรมิกิจการนักเรียน 
- งานส่งเสรมิคุณธรรมและจริยธรรม 
- งานครูที่ปรึกษา  
- งานเวรประจ าสัปดาห ์
- งานหวัหน้าระดับ 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- งานประกันสุขภาพนักเรียน 
- งานยาเสพตดิและโรคเอดส ์
- งานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
- TO BE NUMBER ONE  
- งานส่งเสรมิระเบียบวินัยนักเรียนและงานจราจร 
- งานอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้ระบไุว ้

กลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ 
- การจัดท าและเสนอของบประมาณ 
- การจัดสรรงบประมาณ 
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงิน การ

งานผลการด าเนินงาน 
- การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
- การบริหารการเงิน 
- การบริหารบัญชี 
- การบริหารพัสดุและสินทรัพย ์
- งานบริหารยานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง 
- การด าเนินงานธรุการ 
- งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
- งานประสานราชการกับเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอื่น 
- งานจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
- งานประเมินผลกจิกรรม/โครงการ 
- งานอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้ระบไุว ้
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กำรจัดกำร 
 การเงิน โรงเรียนวางแผนการจัดงบประมาณในการใช้บริหารจัดการฝ่ายต่างๆ ทุกปีการศึกษา  
เช่น  เงินค่าสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน  เงินเดือนบุคลากร  ค่าสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การ
พัฒนาการเรียนการสอน  และอ่ืนๆ  โดยจัดการเงินให้แต่ละแผนงาน/โครงการเพ่ือด าเนินการ  มีการ
ตรวจสอบ  ติดตามผล 
 บุคลากร  โรงเรียนมีค าสั่ งแต่งตั้งข้าราชการครู   ปฏิบัติหน้าที่สอน  และปฏิบัติงานอ่ืน
นอกเหนือจากการสอนทุกคน  โรงเรียนจัดสวัสดิการให้บุคลากรทุกคน  เช่น  สวัสดิการอาหารกลางวัน  
เป็นต้น 
 อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมมีอาคารเรียนและอาคารประกอบใช้
ด าเนินการ ดังนี้ 

อำคำรเรียนและอำคำรประกอบ 
1) อาคารเรียนแบบ 108 ล   จ านวน    3   หลัง   24  ห้องเรียน 
2) อาคารเรียน 318ล/38พ   จ านวน    1   หลัง   18  ห้องเรียน 
3) อาคารโรงฝึกงานแบบ  101ล/27(พิเศษ) จ านวน    1   หลัง 
4) อาคารหอประชุมโรงอาหารแบบ  100/27 จ านวน    1   หลัง 
5) สนามบาสเกตบอลมาตรฐานกลางแจ้ง  จ านวน    1   สนาม 
6) ห้องน้ าห้องส้วม  แบบมาตรฐาน 6 ที่นั่ง จ านวน    1   หลัง 
7) บ้านพักครู  แบบ 205/26   จ านวน    1   หลัง 
8) บ้านพักครู  แบบ 203/27   จ านวน    5   หลัง 
9) บ้านพักนักการภารโรง   จ านวน    2   หลัง 
10) ถังเก็บน้ าฝน คศล. ฝ33   จ านวน    2   ชุด 
11) ระบบน้ าประปา  ร.พ.ช.   จ านวน    1   ชุด 
12) ลานอเนกประสงค์    จ านวน    1   สนาม 

ผลงำนดีเด่นหรือที่ประสบควำมส ำเร็จที่ผ่ำนมำ/เกียรติคุณของโรงเรียน 
1) ชนะเลิศการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง  ประเภท  ข  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ปี 

2553  และเข้ารอบ  8  ทีมสุดท้าย  ในการแข่งขันดนตรีรายการชิงช้าสวรรค์ 
2)  ชนะเลิศการประกวดแต่งเพลง “รักแม่” ร้องประกอบดนตรีโฟล์คซอง  ของสมาคมรักแม่แห่ง

ประเทศไทย  รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
3)  โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นระดับประเทศ  (ล าดับที่  8) 
4)  โรงเรียนผ่านการรับรอง  Best  Practice 3 ระบบหลักใน 3 ปีการศึกษา 
5)  โรงเรียนในฝันรุ่น  2  ระดับดีเด่น 
6)  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง  2  ปีซ้อน 
7)  โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรัง เขต 1 
8)  โรงเรียนต้นแบบปันรักให้โลก ประจ าปี  2553  ตามโครงการ 7  สี  ปันรักให้โลก ปี 3 
9)  โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น  สพท.ตรัง เขต 1 ปี 2553 
10)  รางวัลชนะเลิศการประกวดเขียนเรียงความระดับจังหวัด  หัวข้อ  “การเสริมสร้างคุณธรรม

ความซื่อสัตย์”  จากศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดตรัง   
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11) รางวัลเหรียญทองระดับประเทศ การประกวดผู้น าเสนอให้ความรู้ “น้องซันนี่บางจาก” 
โครงการ Thailand GO GREEN 2554 

 12) รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดตรัง (มัธยมศึกษา) โครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ปี 
2554 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 13) รางวัลโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ปี 2554 ของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

14) รางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทเยาวชน จากสถาบันลูกโลกสีเขียว 
 15) รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนขนาดเล็ก กิจกรรมการทบทวนค าปฏิญาณและการสวนสนาม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 
 16) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาแฮนด์บอลหญิง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 

คัดเลือกภาค 4 “ตรังเกมส์” 
 17) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาแฮนด์บอลหญิง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 และกีฬา

คนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 คัดเลือกภาค 4 “กรมหลวงชุมพรเกมส์” 
 18) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุ 16 ปี หญิง  การแข่งขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษา ระหว่างโรงเรียน จังหวัดตรัง ประจ าปี 2557 ครั้งที่ 60 “คอซิมบี้เกมส์” 
 19) รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดหนังสั้นเชิงสารคดีด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ “หนูนุ้ยรักษ์โลก” โครงการเสริมสร้างชุมชนชายฝั่งเข้มแข็งเพ่ือลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ ประจ าปี 2557 ของมูลนิธิรักษ์ไทย 

 20) รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับ ม.ต้น ระดับประเทศ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2557  

21) รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับ ม.ปลายระดับประเทศ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2557 

22) รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

23) ชนะเลิศฟุตบอลหญิง กีฬาคอซิมบี้เกมส์ ประจ าปีการศึกษา 2558  
24) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดชุดการแสดงจังหวัด TO BE NUMBER ONE เนื่อง

ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
25) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น BEAM Running Legs การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภท 

Robodkit BEAM RACE 2016 รายการ ZEER ROBOTICS OPEN 2016 
26) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติชิงแชมป์ประเทศ

ไทย ครั้งที่ 1 
27) โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม ได้รับรางวัลการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER 

ONE ดีเด่น ระดับภาคใต้ ประจ าปี 2564 ประเภทชมรมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
28) โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม ได้เข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

ระดับประเทศ ประจ าปี 2564 ประเภทชมรมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับดีเด่น 
29) โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม ได้รับรางวัลดีเด่นระดับภูมิภาค การคัดเลือกสถานศึกษาและ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2564 
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30) โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2564  
ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับทอง อันตับที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตรัง กระบี่ 

31) โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม มีผลการประเมินองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับ
คุณธรรมต้นแบบ ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

32) นายมนัส พิพัฒน์ ได้รับรางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น” จากสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา
แห่งประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา 2563 

33) นางธรกนก ฐานจิรากิจ เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนหาด
ส าราญวิทยาคม ได้รับรางวัลระดับทอง อันดับที่ 1 การคัดเลือกสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 2564 

34) นางเกยูร ชูทอง เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนหาดส าราญ
วิทยาคม ได้รับรางวัลระดับทอง อันดับที่ 1 การคัดเลือกสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 2564 

35) นายยงยุทธ สิทธิชัย เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนหาด
ส าราญวิทยาคม ได้รับรางวัลระดับทอง อันดับที่ 1 การคัดเลือกสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 2564 

36) นางสาวศศินา ยิ้มย่อง เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจ าปี 2564 (เด็กและเยาวชนจิตอาสา
เพ่ือพัฒนาสังคม) เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ าปี  2564 โดยจังหวัดตรังร่วมกับบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดตรัง 

37) นายอิฐศรา เพชรพรม ได้รับการเลือกตั้งเป็นรองประธานสภานักเรียน คนที่ 2 ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ปีการศึกษา 2564 
      38) นางสาวศกลรัตน์ เมืองแก้วกุล ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE 
NUMBER ONE IDOL จังหวัดตรัง 

39) นางสาวศกลรัตน์ เมืองแก้วกุล เข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER 
ONE IDOL ระดับภาคใต้ 

40) นางสาวศศินา ยิ้มย่อง ได้รับทุนการศึกษา “ทุลมูลนิธิพระปฐมเจดีย์” 
41) นางสาวชลนิชา เดชภักดี ได้รับทุนการศึกษา “ทุนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” ทุนละ 7,000 บาท 
42) นางสาวโสภาพร สังข์รักษ์ ได้รับทุนการศึกษา “ทุนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” ทุนละ 7,000 บาท 
43) นางสาวสุชานุช ทองเหมือน ได้รับทุนการศึกษา “ทุนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” ทุนละ 7,000 บาท 
44) นางสาวพิชญาภัค ทองสองแก้ว ได้รับทุนการศึกษา “ทุนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” ทุนละ 7,000 บาท 
45) เด็กชายชยานันท์ เสมอวงศ์ ได้รับทุนการศึกษา “ทุนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” ทุนละ 7,000 บาท 
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สำรสนเทศของโรงเรียน  ข้อมูลครู  นักเรียน  แผนชั้นเรียน   
ข้อมูลบุคลำกร 

ตารางที่ 1  แสดงจ านวนบุคลากรภายในโรงเรียน 

ประเภทบุคลำกร 
จ ำนวนบุคลำกร 

รวม 
ชำย หญิง 

1.  ข้าราชการครูสายผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน 1 1 2 
2.  ข้าราชการครูสายผู้สอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน 8 17 25 
3.  พนักงานราชการ 0 2 2 
4.  ครูอัตราจ้าง 2 4 6 
5.  วิทยากรอิสลามศึกษา 0 1 1 
6.  ครูพระสอนพระพุทธศาสนา 1 0 1 
7.  เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1 
8. ลูกจ้างชั่วคราว 1 4 5 

รวม 13 30 43 
 
ข้อมูลนักเรียน 

ตารางที่ 2  แสดงจ านวนนักเรียนในโรงเรียน 
 

 ชั้น 
 

จ ำนวนห้อง 
จ ำนวนนักเรียน  

หมำยเหตุ 
ชำย หญิง รวม  

ม.1 4 44 57 101 ม.ต้น 
รวม 

298 คน 
ม.2 4 54 51 105 
ม.3 4 42 50 92 
ม.4 3 38 52 90 ม.ปลำย 

รวม 
210 คน 

ม.5 3 22 43 65 
ม.6 3 15 40 55 
รวม 21 215 293 508  

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564 
แผนชั้นเรียน  :  4:4:4:3:3:3 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 

 โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม  ก าหนดทิศทางการบริหารจัดการศึกษาปีงบประมาณ 2565 เพ่ือ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 ภายในปี 2565  โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม มุ่งพัฒนาคนให้มี
ทักษะแห่งการเรียนรู้ เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีคุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสังคม มี
ทักษะอาชีพ ยึดหลักประชาธิปไตย รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ (Mission) 
 โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม  มุ่งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

1) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล  สามารถ
ด ารงชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2) ประสานความร่วมมือกับองค์กรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความจ าเป็นและเสริมสร้างทักษะอาชพีตามความต้องการของ
ท้องถิ่น 

3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาของตนและเข้าใจศาสนาอื่น  
มุ่งสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

4) พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งให้ผู้เรียน
มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียนรู้ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสังคม 

5) สนับสนุนการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียน รู้ที่
หลากหลาย  เอื้อต่อชุมชนในการแสวงหาความรู้และการให้บริการ 

6) ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
7) สนับสนุนการจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

เป็นประมุขในทุกระดับ 
เป้ำประสงค์ (Goal) 
 โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่เป้าหมายของโรงเรียน ดังนี้ 
 ด้ำนผู้เรียน 

1) มีคุณภาพตามมาตรฐาน  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยีและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2) มีทักษะด้านการสื่อสารเพื่อการด ารงชีวิตประจ าวัน 
3) สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกเพ่ือทักษะด้านการประกอบ

อาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
4) มีพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจเหมาะสมตามวัย 

 ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
1) มีทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานสากล 
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2) สร้างและใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นมืออาชีพ 
3) มีความรู้ ความสามารถและจิตวิญญาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนสามารถ

ด ารงชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
1) โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการตามกรอบโครงสร้างการบริหารที่เป็นนิติบุคคล ยึดหลักธรร

มาภิบาล  และใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร 
2) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี ปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3) บุคลากรทุกคนมีความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ 
4) โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
5) โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพ  โดยการเพ่ิมระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสู่สากล เป็น

ที่ยอมรับของสังคม 
กลยุทธ์ (Strategy) 

1) ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานสากล 

2) ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีความสามารถในการใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

3) พัฒนาระบบบริหารจัดการ  โดยการมีส่วนร่วม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
4) พัฒนาการบริการด้านต่างๆ สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5) พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
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แผนท่ียุทธศำสตร์ โรงเรียนหำดส ำรำญวิทยำคม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
ส่วนที่ 3 

 

วิสัยทัศน ์(Vision) 
 ภายในปี 2565  โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม มุ่งพัฒนาคนให้มีทักษะแห่ง
การเรียนรู้ เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีคุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสังคม มีทักษะอาชีพ ยึด
หลักประชาธิปไตย รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ (Mission) 
โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม  มุ่งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
     1) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล สามารถด ารงชีวิต
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     2) ประสานความร่วมมือกับองค์กรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความจ าเป็นและเสริมสร้างทักษะอาชพีตามความต้องการของท้องถิ่น 
     3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาของตนและเข้าใจศาสนาอื่นมุ่งสู่คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     4) พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งให้ผู้เรียนมีนิสัยรัก
การอ่าน ใฝ่เรียนรู้ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสังคม 
     5) สนับสนุนการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เอื้อ
ต่อชุมชนในการแสวงหาความรู้และการให้บริการ 
     6) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
     7) สนับสนุนการจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขในทุกระดับ 

วัตถุประสงค ์(Objective) 
 ภายใต้กรอบเวลา 4 ปี โรงเรียนจะสามารถพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ สามารถใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกอย่าง
สร้างสรรค์ 
 

กลยุทธ์ (Strategy) 
     1) ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานสากล 
     2) ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีความสามารถในการใช้สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
     3) พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
     4) พัฒนาการบริการด้านต่างๆ สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     5) พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 
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งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 

 โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 จาก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  งบด าเนินงานเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ส านักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริหารจัดการโรงเรียนตามภาระงาน และการติ ดตามพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งมีงบประมำณรวมทั้งสิ้น 3,013,940 บำท โดยโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมได้จัดสรร
งบประมาณเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 งบประมำณเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมแผนกลยุทธ์ 
2,940,742 บาท (งบประมาณ+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  

ส่วนที่ 2 งบกลำง   ซ่ึงต้ังไว้ส าหรับส ารองจ่าย  73,198 บาท 
 

ส่วนที่ 1 งบประมำณเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมกลุ่มงำน 
 โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม ได้รับจัดสรรงบประมาณตามภารกิจ สรุปตามกลุ่มงาน ดังนี้ 
 

ที ่ กลุ่มงำน 
จ ำนวนงำน/

โครงกำร 
งบประมำณ 

1 กลุ่มบริหารวิชาการ 26 878,364 
2 กลุ่มบริหารงบประมาณ 5 949,000 
3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 902,475 
4 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 9 219,600 
5 งานกิจการนักเรียน 6 73,200 
6 งบส ารองจ่าย  73,198 

รวมทั้งสิ้น 48 3,013,940 
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รำยละเอียดงบประมำณเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจ ำแนกตำมกลุ่มงำน 
 

ที ่ ชื่อโครงกำร กลยุทธ์ งบจัดสรร ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
1 โครกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 1 164,364 นางสาววิมลพัชร สุวรรณวัฒน์ 
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์   39,600   
กิจกรรมเติมความรู้สู่ชุมชน   9,000   
กิจกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ   50,764   

กิจกรรมนิเทศและวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

  
15,000 

  

กิจกรรมพัฒนางานวิชาการพร้อมสู่การ
จัดการเรียนรู้ 

  
50,000 

  
2 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 1 83,500 ครูรัศมี อมวัง 

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี   24,000   

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร   3,000   

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้   30,000   

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   3,000   

กิจกรรมชุมนุม   10,000   

กิจกรรมแนะแนว   13,500   
3 โครงกำรนิทรรศกำรแสดงผลงำนวิชำกำร 1 30,000 ครูรัศมี อมวัง 

 นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ    30,000   
4 โครงกำรโรงเรียนธนำคำร 1 0 ครูรัศมี ปราบเสร็จ 

กิจกรรมส่งเสริมการออม   0   
5 โครงกำรพัฒนำห้องสมุด 1 38,700 ครูเฉลิมศรี รงรัตน์ 

ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   5,400   

กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุด   5,400   

ซ่อมบ ารุงสื่ออิเล็กทรอนิกส์   22,500   
ส่งเสริมรักการอ่าน 
 

  
5,400 
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ที ่ ชื่อโครงกำร กลยุทธ์ งบจัดสรร ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
6 โครงกำรยกระดับผลกำรเรียนรู้ภำษำไทย 1 37,800 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย   5,000   
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
ภาษาไทย 

  
5,400 

  

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้   5,000   

กิจกรรมพัฒนาห้องกลุ่มสาระฯ   16,000   

กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์วรรณศิลป์   6,400   

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   0   
7 โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์คณิตศำสตร์ 1 36,000 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร ์

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์   32,000   

กิจกรรมพัฒนาครูก้าวสู่สากล   2,000   

กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอน   2,000   
8 โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์วิทยำศำสตร์ฯ 1 49,500 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ฯ 

 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ จัดติว   4,500   

 กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ   10,000   

 จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี   30,000   

 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ   5,000   
9 โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้สังคมศึกษำฯ 
 1 23,000 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

  9,000 

  

 กิจกรรมงามอย่างไทย   4,000   

 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น   2,000   

 กิจกรรมสอบธรรมศึกษา   3,000   

 กิจกรรมวันส าคัญ   2,000   
 กิจกรรมพัฒนาครูสู่สากล 
 

  
3,000 
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ที ่ ชื่อโครงกำร กลยุทธ์ งบจัดสรร ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
10 โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์สุขศึกษำ 1 122,000 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 

 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน   10,000   

 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา   30,000   

 กิจกรรม ฟ้า-ขาวเกมส์   80,000   

 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย   2,000   
11 โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์กำรงำนอำชีพ 1 18,000 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ 

 การจัดการเรียนการสอนงานช่าง   4,500   

 การจัดการเรียนการสอนงานเกษตร   4,500   

 การจัดการเรียนการสอนงานประดิษฐ์   4,500   

 การจัดการเรียนการสอนงานคหกรรม   4,500   
12 โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ศิลปะ 1 115,000 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านศิลปะ   5,000   

 กิจกรรมพัฒนาห้องดนตรี   20,000   
 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดนตรี 
นาฏศิลป์ 

  
30,000 

  

 กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยพื้นเมืองภาคใต้   10,000   

 กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพไวโอลิน
ส าเนียงใต้สู่สากล 

  
50,000 

  
13 โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน

และส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

1 44,000 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

ยก ร ะดั บ ผล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น
ภาษาต่างประเทศ 

  
26,000 

  

ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศ 

  
7,000 

  
พัฒนาและปรับปรุงห้องกลุ่มสาระฯ และ
ห้องปฏิบัติการ 
 
 

  

11,000 
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ที ่ ชื่อโครงกำร กลยุทธ์ งบจัดสรร ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

14 โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ 1 4,000 นางเฉลิมศรี รงรัตน์ 

บูรณาการอัตลักษณ์ 5 ด้าน       

จัดกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งทุกเช้าวัน
อังคารที่สองของเดือน 

  
  

  

กิจกรรมสวดมนต์แปลทุกเย็นวันศุกร์
สัปดาห์เลขคู่ 

  
  

  

นักเรียนพิจารณาอาหารก่อนรับประทาน
อาหารกลางวันทุกครั้ง 

  
  

  
15 โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม 1 4,000 นางเฉลิมศรี รงรัตน์ 
ทบทวนคุณธรรมอัตลักษณ์       

ทบทวนกิจกรรมวางรองเท้าส้นชิดฝา  
หน้าห้องเรียน  ทิ้งขยะถูกท่ี  ดูดีทั้งโรงเรียน

  
    

ทบทวนบทบาทเครือข่าย ครูกับครู  ครู
กับนักเรียน  นักเรียนกับนักเรียน

  
    

ด า เนินงานโครงงานคุณธรรมระดับ
ห้องเรยีนต่อเนื่อง

 
  

เยี่ยมเยียนโรงเรียนเครือข่ายที่ร่วมท า
MOUด้วยกัน จ านวน 8 โรงเรียน

 
  

จัดท าเกียรติบัตร    

เผยแพร่ผลงาน    
16 โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง 3 50,000 นางชลิวรรณ เบญจกุล 

ออมทรัพย์       

 แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง    

 บันทึกรายรับ-รายจ่าย       

 ส่งเสริมรายได้และฝึกอาชีพระหว่างเรียน       
 โลกสวยด้วยชีวภาพ
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ที ่ ชื่อโครงกำร กลยุทธ์ งบจัดสรร ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
17 โครงกำรพัฒนำงำนทะเบียนและวัดผล 3 27,000 นางสาวจุรีรัตน์ สงด้วง 

งานทะเบียนและฐานข้อมูลนักเรียน   23,000   

 การวัดผลและประเมินผล   1,000   

 งานรับนักเรียน    3,000   
18 โครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 3 2,000 นายวรวุฒิ แอโสะ 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา       

พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น       

พัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม       

กิจกรรมพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้       
19 โครงกำรบริหำรจัดกำรเรียนร่วม 3 0 นางสาววิมลพัชร สุวรรณวัฒน์ 

กิจกรรมการบริหารจัดการเรียนร่วม       
20 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงสื่อด้ำน

จัดกำรเรียนกำรสอนแก่ครูและบุคลำกร 
2 8,000 นางสาวจุรีรัตน์ สงด้วง 

อบรมการสร้างสื่อและนวัตกรรมด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

  
  

  
21 โครงกำรประกันคุณภำพภำยใน 3 5,000 นางสาวรัชราภรณ์ เงินสมทอง 

ประเมินคุณภาพภายใน   3,000   

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR   2,000   
22 โครงกำรขับเคลื่อนกระบวน "ชุมชนแห่ง

กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ" 
2 0 นายวรวุฒิ แอโสะ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC       
23 โครงกำร STEM 5 2,000 นางสาววิมลพัชร สุวรรณวัฒน์ 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดกิจกรรม       
24 โครงกำร 1 โรงเรียน 1 อำชีพ 5 4,500 นางสาวรัศมี อมวัง 

กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ        
25 โครงกำรซ่อมบ ำรุง ICT 1 10,000 นางสาวจุรีรัตน์ สงด้วง 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   6,000   
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 

  
4,000 
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ที ่ ชื่อโครงกำร กลยุทธ์ งบจัดสรร ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
26 โครงกำรสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 1 เงินนอก

งบประมาณ นางสาวเอ้ืออารี มนตลักษณ์ 

  กิจกรรมฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน     
  

รวม 26 โครงกำร 878,364   

กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 

1 โครงกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มงบประมำณ 3 190,000 นางฤวลีย์ มณีรัตน์ 

  งานจัดเตรียมวัสดุ-ครุภัณฑ ์   185,000   

  
งานบริหารและควบคุมการเงินและการ
พัสดุ 

  
5,000 

  

2 โครงกำรบริหำรจัดกำรงำนสำธำรณูปโภค 3 602,000 นางฤวลีย์ มณีรัตน์ 

  ค่าไฟฟ้า   482,000   

  ค่าโทรศัพท ์   60,000   

  ค่าอินเตอร์เน็ต   60,000   

3 โครงกำรยำนพำหนะและกำรบ ำรุงรักษำ 3 70,000 นางฤวลีย์ มณีรัตน์ 

  น้้ามันเชื้อเพลิง   40,000   

  ค่าซ่อมบ้ารุง   30,000   
4 โครงกำรส ำเนำเอกสำร 3 80,000 นางฤวลีย์ มณีรัตน์ 
จัดเตรียมกระดาษ น้ าหมึก ส าหรับอัด
ส าเนา 

  
  

  

5 โครงกำรพัฒนำงำนแผนงำน 3 7,000 นางสาวรัชราภรณ์ เงินสมทอง 

  จัดท าแผนปฏิบัติการ   2,000   

  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน   5,000   

รวม 5 โครงกำร 949,000   

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
1 

โครงกำรจัดจ้ำงบุคลำกรและลูกจ้ำงปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมภำรกิจและควำมจ ำเป็น 

2 800,000 นางคนึง ทองบุญชู 

 จ้างครูและบุคลากรอ่ืนตามความจ าเป็น 
 

  
800,000 
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ที ่ ชื่อโครงกำร กลยุทธ์ งบจัดสรร ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
2 โครงกำรพัฒนำบุคลำกร 2 102,475 นางคนึง ทองบุญชู 
 ประชุม/อบรม/สัมมนา   45,000   
 ศึกษาดูงาน   40,000   

 กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจ   10,000   
 จัดซื้อ/จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ์   7,475   

รวม 2 โครงกำร 902,475   

กลุ่มบริหำรทั่วไป 

1 โครงกำรอนำมัยโรงเรียน 3 7,000 นางสาวรัศมี อมวัง 

  
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์พยาบาลและ
อุปกรณ์ส าหรับใช้ในห้องพยาบาล 

  
7000 

  
2 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพนักเรียน ครูและ

บุคลำกร 
3 15,000 นางสาวรัศมี อมวัง 

กิจกรรมฉีดวัคซีนของนักเรียน   10,000   
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน   3,000   
กิจกรรมทดสอบสายตา       
กิจกรรมอบรมส่งเสริมโภชนาการแก่
นักเรียนที่น้ าหนัก ส่วนสูง ต่ ากว่าเกณฑ์ 

  
2,000 

  
กิจกรรมหนูฟันสวย แปรงฟันหลัง
รับประทานอาหาร 

  
  

  
3 โครงกำรอำหำรกลำงวัน 3 6,000 นางรัศม ีปราบเสร็จ 
จัดซื้อจัดหาอุปกรณ ์       

4 โครงกำร 5ส 3 6,000 นายฉัตรชัย  จันทร์ทอง 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด   5,000   
ค่าจัดเก็บขยะ   1,000   

5 โครงกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
และกำรสื่อสำร 

3 40,000 นายอาทิตย์ รมทอง 

จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ   38,000   

ค่าบริการเว็บไซต์โรงเรียน   2,000   
จัดเตรียมอุปกรณ์ซ่อมบ ารุงเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
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ที ่ ชื่อโครงกำร กลยุทธ์ งบจัดสรร ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
6 โ ค ร งก ำ รพัฒนำแ ละปรั บป รุ ง ร ะบบ

มัลติมีเดียและแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 
3 84,600 นายอาทิตย์ รมทอง 

ปรับปรุงระบบมัลติมีเดียและอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ ์   

4,600 

  

พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   80,000   
7 โครงกำรปรับปรุงอำคำรสถำนที่และแหล่ง

เรียนรู้ 
3 66,000 นายศิริศักดิ์ สงวนศักดิ์ 

 จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด   14,000   
 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า น้ าประปา 
เครื่องปรับอากาศ 

  
20,000 

  

 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม   32,000   
8 โครงกำรประชำสัมพันธ์ สร้ำงสรรค์โลก

ทัศน์ 
3 35,000 นายอาทิตย์ รมทอง 

 ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์   25,000   

 จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์   5,000   

 กิจกรรมเสียงตามสาย   25,000   

 จัดท าไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรม   25,000   
9 โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 3 0 นางสาวรัชราภรณ์ เงินสมทอง 

จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา       

รวม 9 โครงกำร 219,600   

งำนกิจกำรนักเรียน 
1 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำงำนกิจกำร

นักเรียน 
1 

42,000 
งานกิจการนักเรียน 

 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   29,500   

 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   10,000   

 กิจกรรมวันส าคัญ   2,500   
 กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด   งบประมาณจาก

เขต   
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ที ่ ชื่อโครงกำร กลยุทธ์ งบจัดสรร ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
2 โครงกำร To Be No.1 1 10,000 นางสาวกัสสมา ใจสมุทร 
 กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตส านึกและสร้าง
กระแสที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

  

10,000 

  

 กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ   งบ อบต.   

 กิจกรรมTo be No.1 สัญจร   0   
3 โครงกำรโรงเรียนปลอดบุหรี่ 1 3,000 นายศิริศักดิ์ ทองเหมือน 

 จัดกิจกรรมตามโครงการ   3,000   
4 โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว 1 5,000 นายยงยุทธ สิทธิชัย 

 จัดกิจกรรมตามโครงการ   5,000   
5 โครงกำรโรงเรียนสุจริต 1 3,200 นางสาวรัชราภรณ์ เงินสมทอง 

 กิจกรรมเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้น
คุณธรรม น าชุมชน 

  
1,600 

  

 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี   1,600   
6 โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตย  1 10,000 นายยงยุทธ สิทธิชัย 

 เลือกตั้งสภานักเรียน   5,000   

 ทัศนศึกษา   5,000   

รวม 6 โครงกำร 73,200   
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ส่วนที่ 4 
กำรก ำกับ  ติดตำม  ประเมินและรำยงำน 

 

ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของแผนปฏิบัติกำร 
ปจจัยแหงความส าเร็จของแผนปฏิบัติการของโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ 

2565 
1) สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 ใหสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนงาน

ของโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ ทั้งนี้ รวมทั้งการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี ที่ครอบคลุมมิติตางๆ 
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 

2) แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงาน เพ่ือใหแผนปฏิบัติการของโรงเรียน
หาดส าราญวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ 2565 ได้เป็นทิศทางในการน ากลยุทธสูการปฏิบัติอยางเปนรูป
ธรรม จึงเห็นสมควรก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

2.1) การติดตามความกาวหนาประจ าป (Annual review) เปนการติดตามความกาวหน้า
ของตัวชี้วัดในแตละแผนงาน เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเปาหมายที่ก าหนด อัน
จะน าไปสูการทบทวน ปรับปรุง แกไขเป้าหมายและกลยุทธใหมีความเหมาะสมตอไป 

2.2) การประเมินผลในระยะครึ่งแผน (Mid-term evaluation) เพ่ือทบทวนผลความ
ก้าวหน้าาและปญหาอุปสรรครวมทั้งทบทวนกลยุทธตัวชี้วัด เปาหมาย หรือการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ใหมีความเหมาะสม (หากมีความจ าเปน) 

2.3) การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน (Summative evaluation) เปนการประมวลผล
แผนปฏิบัติการของโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ 2565   เมื่อสิ้นสุดป 2565 เพ่ือ
สรุปผลการปฏิบัติราชการและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น ตลอดชวงเวลา 1 ป 

3)  การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา จะตองจัดท ารายงานประจ าปของตนเพ่ือเปดเผย
และแสดงใหเห็นถึงขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
วิธีกำรก ำกับ  ติดตำม 

การด าเนินการตามแผน 
1) ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน/โครงการ  แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
2) ฝ่ายแผนงานประสานการด าเนินงาน/โครงการ 
3) ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ  ด าเนินการตามแผน 
การก ากับ  ควบคุมการใช้งบประมาณ 
1) ฝ่ายแผนงานจัดท าบัญชีควบคุมการใช้เงิน 
2) ฝ่ายแผนงานบันทึกงบประมาณของงาน/โครงการ  ลงในบัญชีควบคุมการใช้เงินแนบไว้ท้าย

งาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว  ส่งคืนเจ้าของโครงการ และส าเนาทั้งงาน/โครงการ  และ
บัญชีควบคุมการใช้เงินที่ฝ่ายแผนงาน 1 ชุด  โดยน าบัญชีควบคุมการใช้เงินจัดท าเป็นเล่ม  
จ าแนกตามแผนงาน 

3) ฝ่ายแผนงานบันทึกงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายลงในบัญชีควบคุมการใช้เงินแนบท้าย
งาน/โครงการของหน่วยงานเจ้าของโครงการและบัญชีที่เก็บไว้ที่ฝ่ายแผนงาน 

การนิเทศ  ติดตามผล 



แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก ำ ร ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม ำ ณ  2 5 6 5 
โรงเรียนหำดส ำรำญวิทยำคม | 25 

1) ฝ่ายบริหาร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  หัวหน้างาน  นิเทศ  ติดตาม 
2) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  หัวหน้างาน  รายงานผลการด าเนินงาน 
การประเมินผล 
1) ด้านทรัพยากร  ประเมิน 3 ส่วน  คือ  เงิน  คน  และสิ่งอ านวยความสะดวก  เพ่ือเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณา 
2) ด้านกระบวนการการด าเนินงาน  ประเมินในส่วนของความครบถ้วนในการด าเนินกิจกรรม 
3) ด้านผลงาน 

- ผลงานด้านปริมาณ  ส่วนนี้ให้ระบุจ านวนผลงาน  ชิ้นงานที่ได้จัดท า  ได้ด าเนินการ  
หรือจ านวนนักเรียน  ครู ฯลฯ  ที่เข้ารับการพัฒนา 

- ผลงานด้านคุณภาพ  เป็นการประเมินผลตามตัวชี้วัดความส าเร็จของงาน/โครงการที่
ก าหนดไว้  และตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของแต่ละมาตรฐาน
การศึกษา 

การรายงานผล 
1) ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ  ประเมินตนเองและรายงานผลความก้าวหน้าของการ

ด าเนินงานในแต่ละช่วงของปีงบประมาณ 
2) น าผลการประเมินโครงการและกิจกรรมมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโรงเรียน  แล้ว

สรุปผลการพัฒนาการศึกษา  รายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 

กำรปรับแผนหรือจัดท ำแผนใหม่ 
ในระหว่างปีงบประมาณอาจพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการวางแผนหรือการบริหาร

โครงการ เช่น การประสานงาน การขออนุมัติด าเนินการ การจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ  ฯลฯ  
เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  โรงเรียนควรมีการปรับปรุงการด าเนินการใน
ระยะเวลาที่เหลือให้เหมาะสมกับสถานการณ์  เป้าหมาย และตัวชี้วัดของตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน 
 

 

ปฏิทินกำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ 
 

ระยะเวลำ แนวปฏิบัติ 
ตุลาคม 2564 โรงเรียนจัดท าเอกสาร ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ตุลาคม 2564 โรงเรียนแจ้งแนวทางด าเนินการตามกรอบวงเงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตุลาคม–พฤศจิกายน 

2564 
(1) จัดท ารายละเอียดงาน/โครงการ 
(2) ส่งรายละเอียดงาน/โครงการ ให้งานแผนงานฯ 
(3) พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 2565 

ตุลาคม–พฤศจิกายน 
2564 

(1) โรงเรียนแจ้งแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(2) โรงเรียนแจ้งกรอบวงเงินงบประมาณ เพ่ือบริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

15 มกราคม 2565 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2564 – ธันวาคม 
2565) 
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ระยะเวลำ แนวปฏิบัติ 
15 เมษายน 2565 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 

2565) 
15 กรกฎาคม 2565 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2564 – มิถุนายน 

2565) 
15 ตุลาคม 2565    รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 

22565)  
รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ 

 

 ทั้งนี้   การบริหารงบประมาณให้ค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์  
ต่อผู้เรียนสูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยการ
ด าเนินงานจักต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน 
การคลัง 
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แบบรำยงำนโครงกำร 
โครงการ.............................................................................................. ............................. 
ประจ าภาคเรียนที่ ....................... ปีการศึกษา ......................... หนว่ยงาน ............................. โรงเรียน ....................................................... สพม. เขต .............. 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ ................................................................................................  
ผู้รับผิดชอบโครงการ.......................................................................................................... ................................ 
 

มำตรฐำน 

โครงกำร/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด

ควำมส ำเร็จ
ระดับกิจกรรม 

ผลกำรปฏิบัตติำมเกณฑ ์ ระบุงบประมำณ 
วันเริ่ม-
สิ้นสุด 

ปัญหำ
ข้อเสนอแนะ 

(ปัจจัยภำยนอก/
ใน) 

มำตรฐำ
น 

ตัวบ่งชี ้ ทั้งหมด เกณฑ ์ ท ำได ้ ด ำเนินกำร บุคลำกร ลงทุน 

            
            
            
            
            
            
 
            ลงชื่อ ......................................................... 
             (.................................................) 
          หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้างาน.................................................................



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 
 ข้อ 1 (1.1)  ข้อ 2 (2.3) , (2.4) ข้อ 3 (3.2) , (3.3)  ข้อ 4 (4.1)  
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 ข้อ 1 (1.1) (1) , (2) , (3) , (4) ข้อ 2 (4) ข้อ 3 (1)  
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 

กลยุทธ์ที่ 3 (2) , (3) , (5) , (6) กลยุทธ์ที่ 4 (4) , (5) , (7), (10) , (11)  
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มาตรฐานที่ 1 (1.1) , (1.2) มาตรฐานที่ 2 (2.3) , (2.4) , (2.6) 
มาตรฐานที่ 3 (3.1) , (3.2) , (3.3) , (3.4) , (3.5)  

จุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สพม. 13   
ข้อ 1 (1) , (2) ,(3) ข้อ 2 (2) ,(3) , (4) , (5)  ข้อ 3 (1) , (2)  

กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 5 
ลักษณะโครงกำร  ◻ ใหม่        ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ   1. นางสาววิมลพัชร สุวรรณวฒัน์ 2. นางสาวจุรีรัตน์  สงด้วง 

3. นางสาวรัศมี อมวัง  4. นางสาวพัชรธิดา  วันแรก 
    5. นายวรวุฒิ  แอโสะ  6. นางภาวีณา  วิเชียร 
    7. นางสาวธัญลักษณ์ ศรีบางรัก  
งบประมำณทั้งสิ้น  164,364  บาท 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการ

ส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง  กระบี่  ได้ก าหนดเป้าหมายให้สถานศึกษา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น แต่จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมในปี
การศึกษาที่ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนอยู่ในระดับต่ าเมื่อเทียบกับระดับประเทศ ตลอดจน
ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มุ่ง เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพ่ือ
เตรียมตัวสู่การเป็นประชาคมโลก เป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา การ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพจ าเป็นต้องมีปัจจัยที่จะเข้ามาสนับสนุน รวมทั้งการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา เพื่อให้มีส่วนในการพัฒนาครู พัฒนาผู้เรียน  ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต รวมทั้งการพัฒนางาน
วัดผลประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สอนเสริม ทบทวนความรู้แบบ
เข้มข้น ส่งเสริมกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระเพ่ิมขึ้นตลอดจนเทคนิคการท าข้อสอบทั้งนี้ 
สถานศึกษาได้ก าหนดให้ครูผู้สอนได้จัดท างานวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนในแต่ละ
ระดับการศึกษารู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล รู้ความต้องการ ความสามารถ จุดเด่น จุดด้อยของผู้เรียนทุกคน 
เพ่ือน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ ซึ่งการวิจัย การนิเทศการสอนเป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาการสอนการเรียนให้มีคุณภาพสถานศึกษามีภารกิจหลักในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและ



 

ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียม
กับนานาชาติ   ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและมี
คุณภาพในทุกๆ ด้าน และเป็นการเพิ่มทักษะในการด ารงชีวิตในสังคม ทั้งนี้ยังฝึกฝนให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
ประกอบอาชีพ และด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข รวมทั้งสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
พัฒนาระหว่างชุมชน โดยน าความรู้จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสาธิต 
อบรม ให้ความรู้แก่เยาวชนและชุมชนในหาดส าราญ  โดยให้ครูและนักเรียนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ เพ่ือเป็น
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชนในการสานสัมพันธ์ร่วมกัน ทั้งนี้ได้มีการด าเนินงานใน
การพัฒนางานวิชาการพร้อมสู่การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ดังนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและเป็นการสนับสนุนให้การ
ปฏิรูปการศึกษาเป็นไปตามความมุ่งหมาย กลุ่มบริหารงานวิชาการจึงได้จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สอนเสริม ทบทวนความรู้แบบเข้มข้น ส่งเสริมกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระ
เพ่ิมขึ้นตลอดจนเทคนิคการท าข้อสอบ นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนตามปกติอันจะน าไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นได้ 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม ปีการศึกษา 
2565 

2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียน กลุ่มเรียนอ่อน ปานกลาง และกลุ่มเก่ง 
2.3 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
2.4 เพ่ือให้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์  
2.5 เพ่ือให้นักเรียนที่มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ มีความรู้ /ความคิดตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด 
2.6 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน และหน่วยงานในชุมชน 
2.7 โรงเรียนมีเครือข่ายที่ดีระหว่างชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
2.8 เพ่ือให้นักเรียนฝึกทักษะตามความถนัดและความสนใจในเชิงบูรณาการความรู้ 
2.9 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถพิเศษเข้าร่วมแข่งขันทักษะในงาน

ศิลปะหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาคและระดับประเทศ 
2.10 เพ่ือให้ครูตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาผู้ เรียนและพัฒนาตนเองโดยการนิเทศตนเอง

และนิเทศโดยคณะกรรมการ 
2.11 เพ่ือให้ครูใช้การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 

 2.12 เพ่ือให้ครูได้รับการอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานตามระบบการเรียนรู้ 
 2.13 เพ่ือจัดเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ให้มีความเพียงพอบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงต่อการจัดการเรียนรู้ 
3. เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมำณ/ผลผลิต (OUTPUT)  
3.1.1 ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้นจากการทดสอบของ สทศ. 
3.1.2 นักเรียนมีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ของปีการศึกษาที่ผ่านมา 



 

 3.1.3 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้น 
 3.1.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักเพ่ิมข้ึนตามเป้าหมายของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ได้ก าหนดไว้ 

   3.1.5 นักเรียนมีการจัดกิจกรรม จ านวน 10 ฐาน เพ่ือให้ชุมชนและนักเรียนโรงเรียน
ประถมศึกษาได้เรียนรู้ตามความถนัดและตามความสนใจ 

3.1.6 นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมแข่งขันทักษะเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ ใน
งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่ ร้อยละ 50 ของรายการกิจกรรมแข่งขันทักษะ 

   3.1.7 คณะครูโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมทุกคนจัดท างานวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน 

  3.1.8 บุคลากรที่จัดท าข้อมูลสารสนเทศ และสถิติทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถใน
การ จัดท าข้อมูลสารสนเทศ และสถิติทางการศึกษา  

  3.1.9 สื่อ วัสดุอุปกรณ์ มีความเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ 
 3.2 เชิงคุณภำพ/ผลลัพธ์ (OUTCOME) 

3.2.1 นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการเตรียมความพร้อม
ก่อนสอบ O-NET 

3.2.2 นักเรียนกลุ่มเรียนอ่อน ปานกลาง และกลุ่มเก่งได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  
 3.2.3 นักเรียนมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

  3.2.4 นักเรียนมีทักษะชีวิต ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
 3.2.5 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในเชิงวิชาการและการด ารงชีวิตในสังคมซึ่ง
เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
 3.2.6 ครูมีความรู้และเข้าใจการนิเทศการสอน การวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 3.2.7 บุคลากรที่จัดท าข้อมูลสารสนเทศสามารถจัดท าข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ 
เป็นปัจจุบัน ทันตามก าหนดเวลา 

        3.2.8 ส านักงานวิชาการมีความพร้อมในการอ านวยความสะดวก สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ในการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที ่1  ส่งเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
1. ขั้นวำงแผน (Plan)  
   1.1 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯก าหนดแผนการ
ท างาน 
   1.2 เสนอโครงการขออนุมัติ 
   1.3 แต่งตั้งคณะท างาน 

 
1 - 5 ต.ค. 64 

 
29 ต.ค.-2พ.ย.64 
12 - 16 พ.ย. 64 

 
- 
 
- 
- 

ครูวิมลพัชร 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
   2.1 ประชาสัมพันธ์จัดนักเรียนเข้ากลุ่ม 
   2.2 ค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “0, ร, มส, มผ” 

 
ต.ค.–พ.ย. 64 

พ.ย.64 – ก.ย.65 

39,600 
 

 
กลุ่มบริหาร  

วิชาการ 



 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

   2.3 สอนปรับพ้ืนฐานและสอนเสริมความรู้
เพ่ิมเติมประกอบด้วย 
     -  ปรับพื้นฐานความรู้พร้อมเข้าสู่อาเซียน (ม.1 
และ ม.4 ) 
   2.4 ติวเข้ม-เรียนเสริมเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ O- NET, 
GAT/PAT (ม.3 , ม.5 และ ม.6) 
   2.5 จัดท าคลังข้อสอบ 
   2.6 จัดสอบ Pre-ONET 
   2.7 เสริมสร้างขวัญก าลังใจผู้เรียน 

มี.ค.–พ.ค.65 
 
 
 

พ.ย.64–ก.ย.65 
 

ม.ค. 65 
ธ.ค.64 – ก.ย.65 

ตลอดปีงบประมาณ 

งานวัดผล 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 ผลการเรียนนักเรียน 
   3.2 ผลการสอบ O – NET  
   3.3 ความพึงพอใจของนักเรียน-ผู้ปกครอง 
   3.4 ตรวจสอบการพัฒนาของนักเรียนจากผล
การสอบ O-NET 
 

 
ธ.ค.64–ก.ย.65 

มี.ค. 65 
ต.ค.64–พ.ค.65 

มี.ค.65 

 
- 
- 
- 
- 

 
ครูพัชรธิดา 
ครูธัญลักษณ์ 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
    สรุปและรายงานผล 

 
ก.ย. 65 

 
- 

ครูพัชรธิดา 
ครูธัญลักษณ์ 

กิจกรรมที่ 2 เติมควำมรู้สู่ชุมชน 
1. ขัน้วำงแผน (Plan)  
   1.1 ส ารวจกิจกรรมของกลุ่มสาระฯ 
   1.2 วางแผนการด าเนินงาน 

 
ธ.ค. 64 

3–21 ธ.ค. 64 

 
- 
- 

 
ครูวิมลพัชร 
กลุ่มสาระฯ 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do)  
   2.1 ส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีกับโรงเรียน
เครือข่าย (โรงเรียนประถม) 

 
ก.พ. 65 

9,000  
ครูทุกคน 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    ติดตามผลการด าเนินงานจากการจัดกิจกรรม
ต่างๆ 

 
ม.ค.-ก.พ. 65 

 
- 

 
ฝ่ายบริหาร 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
   4.1 ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
   4.2 สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
ม.ค.–ก.พ. 65 

มี.ค. 65 

 
- 
- 

 
ครูรัศมี 
ครูวรวุฒิ 

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 
1. ขั้นวำงแผน (Plan)  
   1.1 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯก าหนดแผนการ
ท างาน 
   1.2 เสนอโครงการขออนุมัติ 

 
1 - 5 ต.ค. 64 

 
29ต.ค.–2พ.ย.64 

 
- 
 
- 

 
ครูวิมลพัชร 

 
ครูวิมลพัชร 



 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

   1.3 แต่งตั้งคณะท างาน 
         - กิจกรรมเสนอโครงงาน 8 กลุ่มสาระฯ 
         - กิจกรรมแข่งขันทักษะเพ่ือความเป็นเลิศ
ทางวิชาการระดับเขตระดับภาคระดับประเทศ 

12-16 พ.ย. 64 ครูวิมลพัชร 
ครูพัชรธิดา 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
   2.1 ประชาสัมพันธ์,จัดนร.เข้ากลุ่ม 
   2.2 กิจกรรมแข่งขันทักษะเพ่ือความเป็นเลิศทาง
วิชาการระดับเขตระดับภาคระดับประเทศ 

 
ต.ค.–พ.ย. 63 

ต.ค. 63–ก.ย. 65 

 
- 

50,764 

ครูวิมลพัชร 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

 
ม.ค. – มี.ค. 65 

 
- 

ครูวิมลพัชร 
ครูพัชรธิดา  

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
    สรุปและรายงานผล 

 
ก.ย. 65 

 
- 

ครูวิมลพัชร 
ครูพัชรธิดา  

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมนิเทศกำรสอนและวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
1. ขั้นวำงแผน (Plan)  
   1.1 ประชุมชี้แจง 
   1.2 วางแผนการด าเนินงาน 

 
ธ.ค.64 

3–21 ธ.ค. 64 

 
- 
- 

 
ครูวิมลพัชร 

ครูจุรีรัตน์ 
2. ขั้นปฏิบัติ (Do)  
  2.1 จัดท าเอกสารเครื่องมือการนิเทศการสอน 
   2.2 จัดท าเอกสารการวิจัย 
   2.3 อบรมการวิจัยในชั้นเรียน 
   2.4 ด าเนินการนิเทศการแผน 
   2.5 ด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน 
   2.6 ด าเนินการเยี่ยมชั้นเรียนสังเกตการสอน 
   2.7 สรุปรายงานผล 

 
3–10 ม.ค. 65 

 
14 ม.ค. 65 

ก.พ. 65 
 
 

ก.ย. 65 

 
15,000 

 
ครูวิมลพัชร 

ครูจุรีรัตน์ 
ครูรัศมี 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    ติดตามผลการด าเนินงานจากการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
ม.ค. -ก.พ. 65 

 
- 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
   4.1 ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
   4.2 สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
ม.ค. – ก.พ. 65 

มี.ค. 65 

 
- 
- 

ครูวิมลพัชร 

ครูจุรีรัตน์ 

กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมพัฒนำงำนวิชำกำรพร้อมสู่กำรจัดกำรเรียนรู้ 
1. ขั้นวำงแผน (Plan)  
   1.1 วิเคราะห์ผลการประเมินการปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 
  1.2 วางแผนการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
8 - 12 ต.ค. 64 

 
 

16 ต.ค. 64 

 
- 
 
- 

กลุ่มบริหาร 
วิชาการ 



 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do)  
   2.1 จัดหา/จัดซื้อ/พัฒนาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 
   2.2 ส่งเสริมบรรยากาศส านักงานวิชาการ 

 
พ.ย.64–ก.ย.65 
พ.ย.64– ก.ย. 65 

 
50,000 

 
ครูวรวุฒิ 
ครูจุรีรัตน์ 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
     จัดท าบัญชีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 

 
ธ.ค. 64 -ก.ย. 65 

 
- 

 
ครูวรวุฒิ 

 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
   4.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
   4.2 สรุปรายงานผล 

 
ก.ย. 65 

 
ก.ย. 65 

 
- 
 
- 

 
ครูวรวุฒิ 

 
ครูวรวุฒิ 

 

5. งบประมำณ  164,364 บำท   
6. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ จัดให้มีการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ตลอดจนพัฒนาความรู้
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ จนเกิดทักษะ/กระบวนการทางการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 

งบประมำณที่ใช้   39,600  บำท  (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รายละเอียดค่าใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

 - กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน “0,ร,มส,มผ” 

 - 
 

   

   - สอนปรับพ้ืนฐานและสอน
เสริมความรู้เพ่ิมเติม 

1,000 3,000 1,000    

   - กิจกรรมติวเข้มพิชิต O-
NET ค่าตอบแทนวิทยากรดังนี้ 
นักเรียนม.3 (5*20*30*4 
ชม./สป./ค่าตอบแทน/ห้อง) 
นักเรียน ม.6 (7*20*30*3 
ชม./สป./ค่าตอบแทน/ห้อง) 

10,000 10,000     

   -   จัดสอบPre O-NET  3,000     
   - เสริมสร้างขวัญก าลัง
ผู้ เรียน นักเรียนที่มีผลการ
เรียนดีเด่น 5 ระดับ (ระดับละ 

 11,600     



 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รายละเอียดค่าใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

2,300 บาท)  
     - เสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจ O-NET 4 รางวัล 
(รางวัลละ 500 บาท) 

รวม 11,000 27,600 1,000    
  

 กิจกรรมที่ 2 เติมควำมรู้สู่ชุมชน 

กิจกรรมเติมความรู้สู่ชุมชน โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้าน
เทคโนโลยีกับโรงเรียนเครือข่ายตามความเหมาะสม 
 งบประมำณที่ใช้  9,000  บำท    (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รายละเอียดค่าใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดนิทรรศการ   7,000    
ค่าเต็นท์  1,000     
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม   1,000    

รวม  1,000 8,000    
 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถได้

เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
งบประมำณทั้งสิ้น 50,764 บำท (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รายละเอียดค่าใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

   - วัสดุส าหรับฝึกซ้อม   34,764    
   - เบี้ยเลี้ยงนักเรียน  3,000     
   - ค่าจ้างเหมารถ 10,000      
   - เบี้ยเลี้ยงครู  3,000     

รวม 10,000 6,000 34,764    
 

กิจกรรมที่ 4 นิเทศกำรสอนและวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน นิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน ท าการวิจัย

ในชั้นเรียน สร้างวัฒนธรรมการวิจัยในกระบวนการเรียนรู้  
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 



 

งบประมำณที่ใช้  15,000  บำท    (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้

งบประมำณ 
(รายละเอียดค่าใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

- ค่าวัสดุเอกสาร 
- การอบรมวิจัยในชั้นเรียน 

  15,000  
 

 

รวม   15,000    
กิจกรรมที่ 5 พัฒนำงำนวิชำกำรพร้อมสู่กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
กิจกรรมพัฒนางานวิชาการพร้อมสู่การจัดการเรียนรู้บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ด าเนินการปรับปรุง พัฒนา ซ่อมแซม  จัดหา  
วัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานให้มีความเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้  ตลอดจนส่งเสริมให้มีบรรยากาศใน
การท างานที่ดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

งบประมำณที่ใช้ 50,000 บำท (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รายละเอียดค่าใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

จั ด ห ำ /จั ด ซื้ อ /พั ฒ น ำ วั ส ดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
   - แฟ้มแบบบาง 
   - กระดาษขาวปริ้นงาน 
   - น้ าหมึกเติม Canon , hp 
   - คอมพิวเตอร์พกพา 

 

 50,000 

   

รวม   50,000    
7. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
   1. ค่าเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
โรงเรียนสูงขึ้น 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

   2. คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการสอบ O – NET 
สูงขึ้น 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

   3. มีสื่ออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สอบถามสังเกต แบบสอบถาม 

  4. ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส่งเสริมกิจกรรม
การเรียนรู้ 

สอบถาม แบบสอบถาม 



 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
กิจกรรมที่ 2 เติมควำมรู้สู่ชุมชน 
1. รายงานโครงการเติมความรู้สู่ชุมชน ป ร ะ เ มิ น ร า ย ง า น

โครงการ 
แบบประเมินโครงการ 

2. มีการจัดกิจกรรมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ บันทึกผลการจัดกิจกรรม แบบบันทึกผลการจัด
กิจกรรม 

3. นักเรียนระดับประถมศึกษาและประชาชนได้
ร่วมกิจกรรมทั้ง 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังเกตพฤติกรรมการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 
   1. ร้อยละของผู้เรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการในกิจกรรมที่มีในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

ตรวจ แบบสรุปผลกิจกรรม 

   2. ร้อยละของกิจกรรมได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการในกิจกรรมที่มีในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

ตรวจ แบบสรุปผลกิจกรรม 

   3. มีวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพใช้ในการจัด
กิจกรรม 

สอบถามสังเกต แบบสอบถาม 

กิจกรรมที ่4 กิจกรรมนิเทศกำรสอนและวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
1. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้พัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 

ตรวจสอบกระบวนการ
บริหารจัดการ 

แบบบันทึกการนิเทศ 

2. ครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยใน
ชั้นเรียนในรายวิชาที่สอน 

ครูเสนอโครงการวิจัย แบบตรวจการวิจัย 

กิจกรรมที ่5 พัฒนำงำนวิชำกำรพร้อมสู่กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการท าข้อมูล
สารสนเทศและสามารถจัดเก็บข้อมูลน ามา
วิเคราะห์เป็นสารสนเทศได้ถูกต้องครบถ้วนทัน
ตามก าหนดเวลา 

สังเกต แบบสังเกต 

2. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้บริการข้อมูล สอบถาม แบบสอบถาม 
3. มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ ประเมิน แบบประเมินความพึง

พอใจ 
8. ผลคำดว่ำที่จะได้รับ  

8.1 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทักษะทางการเรียนรู้เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนระดับ
ที่สูงขึ้น 

8.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
8.3 ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เกิดแนวคิด เทคนิค รูปแบบ วิธีการส่งเสริมและพัฒนา

ผู้เรียนในด้านทักษะทางวิชาการ 



 

8.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักเพ่ิมขึ้นตามเป้าหมายที่กลุ่มสาระการเรียนรู้
ก าหนด 

8.5 โรงเรียนมีการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน 
8.6 นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการจัดกิจกรรมโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  
8.7 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการบริการชุมชนและมีจิตสาธารณะ 
8.8 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทักษะทางการเรียนรู้เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนระดับ

ทีสู่งขึ้น 
8.9 นักเรียนได้ปฏิบัติตามความถนัดความสนใจและบูรณาการความรู้ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหา

เป็น  
8.10 ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอนในชั้นเรียนจากผู้ร่วมงาน 
8.11 มีการน าวิจัยในใช้ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียนท าให้นักเรียน 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
8.12 มีข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
8.13 ครูได้รับการอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานตามระบบการเรียนรู้ 

9. วิเครำะห์ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
เงื่อนไขควำมรู้ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด าเนินการเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพ

สูงสู่มาตรฐานสากล และทัดเทียมกับนานาชาติ  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้โอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น และเป็นการสนับสนุนให้การปฏิรูปการศึกษาเป็นไปตามความมุ่งหมาย กลุ่มบริหารงานวิชาการจึงได้
จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สอนเสริม ทบทวนความรู้แบบเข้มข้น ส่งเสริมกิจกรรม
กระตุ้นการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระเพ่ิมขึ้น ตลอดจนเทคนิคการท าข้อสอบ นอกเหนือจากการเรียนใน
ห้องเรียนตามปกติ อันจะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 

เงื่อนไขคุณธรรม 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด าเนินงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์ อดทน

เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของโครงการ พร้อมทั้งน้อมน าหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

หลักควำมพอประมำณ 
 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด าเนินงานด้วยการใช้ทรัพยากรของโรงเรียนอย่างเกิด
ประโยชน์คุ้มค่า มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เท่าที่จ าเป็นต่อการด าเนินโครงงาน และเมื่อมีทรัพยากรที่เหลือ
จากการด าเนินโครงงานในแต่ละปี จะน าสิ่งของเหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่ในปีถัดไป 

หลักกำรมีเหตุผล 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกิดขึ้นเนื่องจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนหาดส าราญ
วิทยาคมในปีการศึกษาที่ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนอยู่ในระดับต่ าเมื่อเทียบกับระดับประเทศ 
ตลอดจนยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนเพ่ือเตรียมตัวสู่การเป็นประชาคมโลก เป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและเพ่ิมโอกาสทาง



 

การศึกษา การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพจ าเป็นต้องมีปัจจัยที่จะเข้ามาสนับสนุน รวมทั้งการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้มีส่วนในการพัฒนาครู พัฒนาผู้เรียน  ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต 

หลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการวางแผนการด าเนินโครงการที่ละเอียดในทุก

ขั้นตอน  มีการตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเป็นปัจจุบัน ท าให้การด าเนินงาน
ตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์ และเป้าประสงค์ของโครงการ อีกทั้งมีการ
วางแผนส ารอง ในเรื่องของค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแผน เพ่ือให้มีการใช้งบประมาณอย่างเพียงพอและ
คุ้มค่า 

มิติวัตถ ุ
เมื่อด าเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วเสร็จ นักเรียนโรงเรียนหาดส าราญ

วิทยาคมจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
มิติสังคม 
เมื่อด าเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วเสร็จ นักเรียนโรงเรียนหาดส าราญ

วิทยาคมจะมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นตามจุดหมายตามค่าเป้าท่ีสถานศึกษาก าหนด 
มิติสิ่งแวดล้อม 

 เมื่อด าเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วเสร็จโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นและเป็นการสนับสนุนให้การปฏิรูปการศึกษาเป็นไปตามความมุ่งหมาย นักเรียนสามารถเป็นพลเมือง
ที่มีคุณภาพของทั้งในด้านของความรู้ความสามารถ ทักษะกระบวนการ คุณธรรมจริยธรรม และความมีจิต
สาธารณะของชุมชน และท้องถิ่น 

มิติวัฒนธรรม 
 เมื่อด าเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วเสร็จสถานศึกษาเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่
เอ้ือต่อการด าเนินงานในกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ เกิดความร่วมมือของทุกส่วนภายใน
องค์กร ส่งผลให้การด าเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 

 
ลงชื่อ                         ผู้เสนอโครงการ 

         (นางสาวพัชรธิดา  วันแรก) 
             ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
ลงชื่อ                           ผูเ้สนอโครงการ 

(นางสาววิมลพัชร สุวรรณวัฒน์) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ        ผู้อนุมตัิโครงการ 
              (นายมนัส พิพัฒน์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 
 
 
 
 



 

โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 

พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 ข้อ 1 (1.1), (1.4)  ข้อ 2 (2.1)
 ข้อ 3 (3.1), (3.3)  ข้อ 4 (4.1) , (4.2) , (4.3)  
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อ 1 (1.1) (3) , (4) ข้อ 2 (4)      
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 (1.2) มาตรฐานที่ 2 (2.4)  
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  
 กลยุทธ์ที่ 4 (1) , (2) , (3) , (4) , (5) , (7) , (11) , (12) 
จุดเน้นกำรด ำเนินงำน สพม.13 ข้อ 1 (1) , (2) ,(3)  ข้อ 2 (5) 
กลยุทธ์โรงเรียน    ข้อ 1  ข้อ 3 
ลักษณะโครงกำร    ใหม่         ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารวิชาการ (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
ผู้รับผิดชอบ    1. นางสาววิมลพัชร สุวรรณวฒัน์  2. นางสาวรัศมี  อมวัง  

3. นางสาวรัชราภรณ์ เงินสมทอง   4. นายวรวุฒิ แอโสะ 
5. นางเกยูร ชูทอง    

งบประมำณทั้งสิ้น   83,500 บาท 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ธันวาคม 2564 – กันยายน 2565 
1.  หลักกำรและเหตุผล 

การพัฒนาเยาวชนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ จ าเป็นต้องพัฒนาให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขใน
การด ารงชีวิต หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้จัดให้มีการจัดการเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือท าให้นักเรียนเป็นคนเก่ง และก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี โดยใช้กระบวนการของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นเครื่องมือ เมื่อ
นักเรียนเป็นคนเก่งและดีแล้ว ก็จะสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เพ่ือให้การด าเนินงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนประสบความส าเร็จบรรลุเป้าหมายจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มท่ี 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
2.2 เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
2.3 เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
2.4 เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
2.5 เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมชุมนุม 
2.6 เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการแนะแนวศึกษาต่อ 

 
 
3. เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมำณ/ผลผลิต (OUTPUT)  
3.1.1นักเรียนโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม จ านวน 458 คน 

 3.2 เชิงคุณภำพ/ผลลัพธ์ (OUTCOME) 
  3.2.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นร่วมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

3.2.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 



 

3.2.3 นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
3.2.4 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
3.2.5 นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมชุมนุม 
3.2.6 นักเรียนมีทักษะในการเลือกศึกษาต่อ  

4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำร ี
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
   1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
   1.2 แต่งตั้งคณะท างาน 

 
ธ.ค.64 

 
24,500 

 
ครรูัชราภรณ์ 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
    2.1 แยกนักเรียนและผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือเป็นระดับชั้น 
    2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ลูกเสือ-
เนตรนารี 

 
ธ.ค.64- ก.ย.65 

 

ครรูัชราภรณ์และ
ครูทุกคน 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    3.1 ประเมินผลกิจกรรม 

     ก.ย.65  
ครรูัชราภรณ์ 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
    4.1 รายงานผลการจัดกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี 

ก.ย.65  
ครรูัชราภรณ์ 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำร 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
    1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
    1.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
 

ธ.ค.64- ก.ย.65 3,000 ครูวิมลพัชร 
 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
    2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้นักศึกษา
วิชาทหาร 

ธ.ค.64- ก.ย.65  ครูวิมลพัชร 
 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    3.1 ประเมินผลกิจกรรมนักศึกษา
วิชาทหาร 

ก.ย.65 
 ครูวิมลพัชร 

 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
    4.1 รายงานผลการจัดกิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหาร 

ก.ย.65 
 ครูวิมลพัชร 

 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
    1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

ธ.ค.64- ก.ย.65 30,000 ครูรัศมี 
 



 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

    1.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
    2.1 ศึกษารายละเอียด แหล่งเรียนรู้
ต่างๆ 
    2.2 ให้นักเรียนเลือกแหล่งเรียนรู้ที่
ตนเองสนใจ 
    2.3 ก าหนดวันเวลา จัดกิจกรรมทัศน
ศึกษาแบ่งตามระดับชั้น 

ธ.ค.64- ก.ย.65  ครูรัศมี 
 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    3.1 ประเมินผลกิจกรรมทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 

ก.ย.65 
 

ครูรัศมี 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
    4.1 รายงานผลการจัดกิจกรรมทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

ก.ย.65 
 

ครูรัศมี 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
    1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
    1.2 แต่งตั้งคณะท างาน 

ธ.ค.64- ก.ย.65 3,000 
ครูวรวุฒิ 

 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
    2.1 จั ด กิ จ ก ร รม เ พ่ื อสั ง คมและ
สาธารณประโยชน์ 

ธ.ค.64- ก.ย.65  ครูวรวุฒิ 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    3.1 ประเมินผลกิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชน์ 

ก.ย.65 
 ครูวรวุฒิ 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
    4.1 รายงานผลการจัดกิจกรรมเพ่ือ
สังคมและสาธารณประโยชน์ 

ก.ย.65 
  

ครูวรวุฒิ 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมชุมนุม 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
    1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
    1.2 แต่งตั้งคณะท างาน 

ธ.ค.64- ก.ย.65  
10,000 ครูรัศมี 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
    2.1 จัดกิจกรรมชุมนุม 
    2.2 มีการน าเสนอกิจกรรมชุมนุม
เดือนละ 1 ครั้ง 

ธ.ค.64- ก.ย.65  
 

ครูรัศมี 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) ก.ย.65  ครูรัศมี 



 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

    3.1 ประเมินผลกิจกรรมชุมนุม 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
    4.1 รายงานผลการจัดกิจกรรมชุมนุม 

ก.ย.65 
 ครูรัศมี 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมแนะแนว    
1. ขั้นเตรียมกำร 
    1.1 ประชุมคณะกรรมการ 
    1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 

 
พ.ย.64 
พ.ย.64 

 
- 
- 

 
ครูเกยรู 

2. ขั้นด ำเนินกำร 
    2.1 รณรงค์แนะแนวการศึกษาต่อ
นักเรียน ป.6 ในเขตพ้ืนที่บริการ 
   2.2 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเงิน
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
    2.3 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน 
    2.4 มอบส่งดอกไม้แสดงความยินดี
นักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆได้ 
    2.5 เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยในฝัน 
    2.6 ทัศนศึกษา มอ.วิชาการและ
มหาวิทยาลัยต่างๆในจังหวัดตรัง 

 
ก.พ.65 

 
พ.ย.64 มิ.ย.65 

 
ก.พ.65 

พ.ย.64-พ.ค.65 
 

พ.ย.64-ก.ย.65 
พ.ย.64-ก.ย.65 

 

 
1,750 

 
 
 

5,000 
4,500 

 
 

1,750 

 
ครูเกยูร 

 

3. ขั้นประเมินผล 
    3.1 ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
    3.2 รายงานผล 

 
มี.ค.65 
มี.ค.65 

 
- 
- 

 
ครูเกยูร 

5. งบประมำณ  83,500 บำท  (แปดหม่ืนสำมพันห้ำร้อยบำทถ้วน) 
6. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรมที่ 1 (กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี) 
เพ่ือให้ผู้ เรียนมีพัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความ

รับผิดชอบ โดยการจัดกิจกรรมเดินทางไกล สวนสนาม และพิธีถวายราชสดุดี 
งบประมำณที่ใช้  24,500 บำท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร/กิจกรรมทีใ่ช้งบประมำณ 
(รายละเอียดคา่ใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. กิจกรรมการเรียนการสอน     2,500  
2. กิจกรรมเข้าค่ายแรมคืน ลูกเสือ-
เนตรนารี 

    22,000  

รวม     24,500  
 



 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำร 
ช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี จะมีการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาในโรงเรียน เพ่ือเข้าเป็นนักศึกษา

วิชาทหาร โดยผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมก าหนดและตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2503 เป็นก าลังพลส ารองของกองทัพไทย 

งบประมำณที่ใช้  3,000  บำท  (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รายละเอียดคา่ใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ค่าวัสดุส าหรับทบทวนการฝึก
จราจรและการรับน้อง 

    
3,000  

รวมทั้งสิน้     3,000  
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมทัศนศึกษำ 

 ทัศนศึกษา เป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่ครูจัดให้กับเด็กเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และด้วย
ประสบการณ์ตรงจากแหล่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นสถานที่จริง จากการสังเกต การส ารวจ การทดลอง การปฏิบัติ
จริง และเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยบูรณาการทักษะหลายด้านเข้าด้วยกัน พร้อมกับการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

งบประมำณที่ใช้   30,000 บำท (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รายละเอียดคา่ใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อืน่ๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับ 
ม.ต้น  และ ม.ปลาย 

    30,000  

รวมทั้งสิ้น     30,000  
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 

 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความส าคัญทั้งความรู้ และคุณธรรม
จริยธรรม จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์ออกแบบกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์อย่างหลากหลาย
รูปแบบ เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะจิตอาสา  

งบประมำณที่ใช้   3,000  บำท (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รายละเอียดคา่ใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

    
3,000  

รวมทั้งสิ้น     3,000  
 



 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมชุมนุม 
 จัดกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจของผู้เรียน และผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพ โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา เน้นให้ความส าคัญทั้งความรู้ 
และคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์ออกแบบกิจกรรมอย่างหลากหลายรูปแบบ  

งบประมำณที่ใช้   10,000  บำท (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รายละเอียดคา่ใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ส่งเสริมกิจกรรมชุมนุม     10,000  
รวมทั้งสิ้น     10,000  

 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมแนะแนว 
จัดกิจกรรมแนะแนว ศึกษาต่อสถานศึกษาอ่ืน และการประกอบอาชีพตามความสนใจของผู้เรียน 

และผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
ร่างกาย สติปัญญา เน้นให้ความส าคัญทั้งความรู้  และคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนคิด
สร้างสรรค์ออกแบบกิจกรรมอย่างหลากหลายรูปแบบ  

งบประมำณที่ใช้   13,500  บำท (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
1. แนะแนวการศึกษาต่อ 
   - ค่าของฝาก  

 
1,750 

  
 

 

2. เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยในฝัน  5,000     

3. ปัจฉิมนิเทศ 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   - ค่าดอกไม้จัดซุ้มเวที 
   - ค่ า ข อ ง ข วั ญ วิ ท ย า ก ร 
   - ค่าป้ายไวนิล 

 

 

  

  

4. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี  4,500     

5. ทัศนศึกษา มอ. วิชาการ  1,750     
รวม  13,00     

7. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านกิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารี ร้อยละ 100 

ประเมิน แบบประเมิน 

2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหาร ผ่านการประเมิน ร้อยละ 100 

ประเมิน แบบประเมิน 



 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
3. นักเรียนทุกคนผ่านกิจกรรมชุมนุมตามหลักสูตร ร้อย
ละ 100 

ประเมิน แบบประเมิน 

4. นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา 95% ประเมิน แบบประเมิน 
5. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผ่านกิจกรรม
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ร้อยละ 100 

ประเมิน แบบประเมิน 

6. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว ร้อยละ 100 ประเมิน แบบประเมิน 
 

8.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
8.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นร่วมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  
8.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
8.3 นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
8.4 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
8.5 นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมชุมนุม 
8.6 นักเรียนทุกคนได้รับการแนะแนว 

9.  วิเครำะห์ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 เงื่อนไขควำมรู้ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เงื่อนไขความรู้  นักเรียนรู้เข้าใจกิจกรรมเดินทางไกล สวน
สนามและพิธีถวายราชสดุดี 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร เงื่อนไขความรู้ นักเรียนรู้ กฎการฝึกจราจรและการรับ
น้อง 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เงื่อนไขความรู้ นักเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ซึ่งเป็น
สถานที่จริง  

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ เงื่อนไขความรู้ นักเรียนคิดสร้างสรรค์
ออกแบบกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์อย่างหลากหลายรูปแบบ เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมใน
ลักษณะจิตอาสา 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมชุมนุม เงื่อนไขความรู้ นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ค านึงถึง
ความระหว่างบุคคล 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมแนะแนว เงื่อนไขความรู้  นักเรียนรู้ สถานศึกษาอ่ืนเพ่ือศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นและการประกอบอาชีพตามความสนใจของผู้เรียน 
 เงื่อนไขคุณธรรม 

- ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต  รู ้รักสามัคคี   มีน้ าใจ พากเพียร อดทน เสริมสร้างคนดี 
เศรษฐกิจพอเพียง  
 หลักควำมพอประมำณ 

- ด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ ปรับยืดหยุ่นตามความเหมาะสม 
 หลักกำรมีเหตุผล 

- ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง  
 หลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

- นักเรียนเป็นคนเก่งและดีแล้ว ก็จะสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 



 

 มิติวัตถ ุ
- นักเรียนมีทักษะในการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับตนเอง ตามศักยภาพ ค านึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล 
 มิติสังคม 

- นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสงบ รู้รักสามัคคี ไม่เบียดเบียน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีภาวะผู้น า ผู้
ตาม เกิดประชาธิปไตย 
 มิติสิ่งแวดล้อม 

- นักเรียนรู้รักษา อนุรักษ์ ความเป็นไทย รักท้องถิ่น ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่า 
 มิติวัฒนธรรม 

- นักเรียนภูมิใจในท้องถิ่น ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ความเป็นไทย ยึดมั่นในหลักธรรมตามศาสนาที่ตน
นับถือ 

 
 

ลงชื่อ                      ผู้เสนอโครงการ 
            (นางสาวรัศมี อมวัง) 
         ครู ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสาววิมลพัชร สวุรรณวัฒน์)         
          หัวหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ 
 

 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ        ผู้อนุมตัิโครงการ 
              (นายมนัส พิพัฒน์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำรนิทรรศกำรแสดงผลงำนทำงวิชำกำร open house 
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 ข้อ 1 (1.1), (1.4)  

ข้อ 2 (2.1) , (2.2) , (2.3) , (2.4)  ข้อ 3 (3.1) , (3.2) , (3.3)  ข้อ 4 (4.1) , (4.3)  
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อ 1 (1.1) (2), (4) ข้อ 2 (4)     
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 (1.1) , (1.2) มาตรฐานที่ 3 (3.1)  
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล กลยุทธ์ที่ 4 (1)  
จุดเน้นกำรด ำเนินงำน สพม.13 ข้อ 1 (2) ,(3)  ข้อ 2 (5)      
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 4 
ลักษณะโครงกำร    ใหม่         ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    1. นางสาววิมลพัชร สุวรรณวัฒน์ 2. นางสาวรัศมี อมวัง 

3. นางสาวจุรีรัตน์  สงด้วง 4. นางสาวพัชรธิดา วันแรก 
    5. นางภาวีณา วิเชียร  6. นายวรวุฒิ แอโสะ 
งบประมำณทั้งสิ้น   30,000 บาท 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ธันวาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 
1.  หลักกำรและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 4 แนวทางจัดการศึกษา มาตรา 22 ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน 
จึงควรจัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสน าเสนอผลงานของตนเอง เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนและครูได้แสดง
ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพและน าผลงานความส าเร็จ ความก้าวหน้าใน
การศึกษาตลอดปีการศึกษา เป็นการสรุปผลงานของครูและนักเรียน มาจัดแสดงให้กับนัก เรียน ครู 
ผู้ปกครองและชุมชนได้ชื่นชมผลงาน  

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม ตระหนักถึงความจ าเป็นดังกล่าว จึงได้
จัดท าโครงการ นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการopen houseขึ้น เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มี
โลกทัศน์ที่เปิดกว้าง ได้เห็นผลงานของตนเองและผู้อ่ืนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ครูและนักเรียนทั้ง 8 กลุ่ม
สาระและกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดแสดงผลงานทางวิชาการให้กับนักเรียน เป็นการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่และแสดงผลงานของครูและนักเรียนสู่ชุมชนและเป็นการสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นการ
สร้างความภาคภูมิใจและเป็นก าลังใจที่ดีต่อนักเรียนและครูในการพัฒนางานต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านความรู้และทักษะกระบวนการทางการเรียนที่
เหมาะสมตามวุฒิภาวะและระดับชั้นของนักเรียน  

2.2 เพ่ือให้ครูและนักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถทางวิชาการ ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพ
และน าผลงานความส าเร็จ ความก้าวหน้าในการศึกษาตลอดปีการศึกษามาจัดแสดงให้นักเรียน ครู 
ผู้ปกครองและชุมชนได้ชื่นชม ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานส าเร็จ 

2.3 เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ 



 

2.4 เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของครูและนักเรียนโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมสู่
สาธารณะ 
3. เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมำณ/ผลผลิต (OUTPUT)  
3.1.1 ผู้ปกครองนักเรียน ผู้แทนชุมชน วิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ และ

ภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม 
3.1.2 ครูฝ่ายปฏิบัติการสอน โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม จ านวน 38 คน รวม 8 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้และกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและนักเรียนจ านวน 458 คน ได้จัดแสดงและสาธิตผลงาน
ทางวิชาการ 
 3.2 เชิงคุณภำพ/ผลลัพธ์ (OUTCOME) 

3.2.1 การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ 

3.2.2 นักเรียนโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพและน า
ผลงานความส าเร็จ ความก้าวหน้าในการศึกษาตลอดปีการศึกษามาจัดแสดงให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองและ
ชุมชนได้ชื่นชม ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานส าเร็จ 
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 
 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 นิทรรศกำรแสดงผลงำนทำงวิชำกำร open house 
1. ขั้นวางแผน (Plan) 
    1.1 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระและกลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ก าหนดแผนการท างาน 
    1.2 เสนอโครงการขออนุมัติ 
    1.3 แต่งตั้งคณะท างาน 
 

2-5 พ.ย. 64 
 
 

1-3 ธ.ค. 64 
8 ธ.ค. 64 

 

ครูวิมลพัชร 
ครูรัศมี 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
    2.1 ประชุมครูหัวหน้ากลุ่มสาระ 8 กลุ่มและ
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    2.2 วางแผนการด าเนินงานกลุ่มสาระฯ 
    2.3 ปฏิบัติงาน น าเสนอผลงานของนักเรียน
และครูตลอดปีการศึกษา 
    2.4 จัดงานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ
ที่โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

 
11 ธ.ค. 64 

 
ธ.ค.64–ม.ค.65

ก.พ. 65 
 

ก.พ.65 

 
 
 
 
 
 

30,000 
 

 
 
ครูวิมลพัชร 
ครพัูชรธิดา 

ครูรัศมี 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    3.1 การประเมินการจัดนิทรรศการแสดงผล
งานทางวิชาการของนักเรียนและครู ทั้ง 9 กลุ่ม
งาน 

 
ก.พ. 65 

 

 
ครู/นักเรียน 

 



 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

    3.2 จากการตรวจเอกสารบันทึกกิจกรรมของ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 9 กลุ่มงาน 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
    4.1 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

 
ก.พ. 65 

  
ครูรัศมี 

 

5. งบประมำณ  30,000 บำท (สำมหม่ืนบำทถ้วน)  
6. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ  มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มี
โลกทัศน์ที่เปิดกว้าง ได้เห็นผลงานของตนเองและผู้อ่ืนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ครู และนักเรียนทั้ง 8 กลุ่ม
สาระและกลุ่มพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว) ได้จัดแสดงผลงานทางวิชาการให้กับนักเรียน ตลอดจนให้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้น าเสนอความรู้เกี่ยวกับกลุ่มประเทศในอาเซียน เพ่ือเตรียมพร้อมนักเรียนเข้า
สู่อาเซียน รวมทั้งเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและเป็นก าลังใจที่ดีต่อนักเรียนและครูที่ตั้งใจในการแสดงผล
งาน อีกทั้งการมีส่วนร่วมของหน่วยงานอื่นๆ ในการจัดนิทรรศการ 

งบประมำณที่ใช้   30,000 บำท (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รายละเอียดค่าใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. กิจกรรมนิทรรศการแสดงผล
งานทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระฯ 
และกลุ่มพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรม
แนะแนว) และกลุ่มงานต่างๆ 
เช่น งานห้องสมุด 
1.2 เช่าเครื่องเสียง ตกแต่งเวที 
1.3 ค่าอาหาร 
1.4 ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอ้ี 
1.5 ค่าด าเนินกิจกรรมทั้ง8 กลุ่ม
สาระฯ และกลุ่มพัฒนาผู้ เรียน 
(กิจกรรมแนะแนว) และกลุ่มงาน
ต่างๆ เช่น งานห้องสมุด-กิจกรรม
โครงงานบูรณาการ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

7,000 
9,000 
5,000 

9,000 

 

 

 

รวมทั้งสิ้น - - 30,000 - - - 
 
 
 
 
 



 

7. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ครูจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของ
นักเรียน โดยน าผลงานความส าเร็จความก้าวหน้า
ในการศึกษาตลอดปีการศึกษา มาจัดแสดงให้
นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชนได้ชื่นชม 

สังเกต - ผลงาน 

2. ครูร้อยละ 100 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดแสดงผลงานทาง
วิชาการ ได้แก่ ผลงานนักเรียน ผลงานครู และจัด
กิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียน 

สังเกต - ชิ้นงาน 
- บั ญ ชี ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม 

3. นักเรียนร้อยละ 80 ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ที่ครู
และนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระและกลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนจัดขึ้น  

ประเมิน - แบบบันทึกกิจกรรม 

8.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
8.1 สถานศึกษาได้ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาในปีที่ผ่านมาให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชนและ

ผู้บริหารท้องถิ่น โดยจัดแสดงผลงานทางวิชาการ น าผลงานความส าเร็จ ความก้าวหน้าตลอดปีการศึกษามา
จัดแสดง  

8.2 คณะครูและนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ กลุ่มพัฒนาผู้เรียน ได้แสดงศักยภาพของตนเองในด้าน 
วิชาการ ท าให้เกิดความภาคภูมิใจทั้งแก่ตนเอง ชุมชนและท้องถิ่น 

8.3 คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา เกิดการตื่นตัวพร้อมรับการน า
ประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
9.  วิเครำะห์ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 เงื่อนไขควำมรู้ 

- ให้ผู้เรียนและครูได้แสดงความรู้ ความสามารถทางวิชาการ มีโอกาสน าเสนอผลงานของตนเอง 
เงื่อนไขคุณธรรม 
- ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต รู้รักสามัคคี   มีน้ าใจ   พากเพียร อดทน  

 หลักควำมพอประมำณ 
- ด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ ปรับยืดหยุ่นตามความเหมาะสม 

 หลักกำรมีเหตุผล 
- เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีโลกทัศน์ที่เปิดกว้าง ได้เห็นผลงานของตนเองและผู้อ่ืนได้

ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ครูและนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระและกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดแสดงผลงานทาง
วิชาการให้กับนักเรียน เป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และแสดงผลงานของครูและนักเรียนสู่ชุมชนและเป็น
การสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 หลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

- เป็นการสร้างความภาคภูมิใจและเป็นก าลังใจที่ดีต่อนักเรียนและครูที่ตั้งใจในการแสดงผลงาน 

 มิติวัตถ ุ
- นักเรียนมีทักษะในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

 มิติสังคม 



 

- นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสงบ รู้รักสามัคคี ไม่เบียดเบียน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีภาวะผู้น า ผู้
ตาม เกิดประชาธิปไตย 
 มิติสิ่งแวดล้อม 

- นักเรียนรู้รักษา อนุรักษ์ ความเป็นไทย รักท้องถิ่น ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่า 
 มิติวัฒนธรรม 

- นักเรียนภูมิใจในท้องถิ่น ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ความเป็นไทย ยึดมั่นในหลักธรรมตามศาสนาที่ตน
นับถือ 

 
 

ลงชื่อ                      ผู้เสนอโครงการ 
            (นางสาวรัศมี อมวัง) 
         ครู ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสาววิมลพัชร สวุรรณวัฒน์)         
          หัวหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ 
 

 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ        ผู้อนุมตัิโครงการ 
              (นายมนัส พิพัฒน์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงกำรโรงเรียนธนำคำร 
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 ข้อ 2 (2.1) , (2.2) , (2.3) , (2.4)  

ข้อ 3 (3.1) , (3.2) , (3.3)  ข้อ 4 (4.1) , (4.2) , (4.3)  
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อ 1 (1.1) (4)  ข้อ 2 (4)     
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 (1.2)    มาตรฐานที่ 2 (2.5)      มาตรฐานที่ 3 (3.1)  
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล กลยุทธ์ที่ 3 (5) , (9)
 กลยุทธ์ที่ 4 (1) , (2) ,(3) , (4) , (5) ,  (11)  
จุดเน้นกำรด ำเนินงำน สพม.13 ข้อ 1 (2)      
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1   
ลักษณะโครงกำร    ใหม่         ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ              นางรัศมี ปราบเสร็จ      
งบประมำณทั้งสิ้น   ใช้เงินนอกงบประมาณ (ได้รับการสนับสนุนจาก ธ.ก.ส.หาดส าราญ) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565  
1.  หลักกำรและเหตุผล 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนใน
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐให้ด าเนินไปในทางสายกลาง เพ่ือให้ก้าวทันต่อ
โลกในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งภายในสภาวการณ์ปัจจุบัน นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้เงินอย่างไม่เห็น
คุณค่า  ไม่มีเหตุผล ฟุ่มเฟือย ลุ่มหลงในค่านิยมทางวัตถุ และเทคโนโลยี ทั้งที่ยังไม่สามารถหารายได้ด้วย
ตนเอง จึงส่งผลให้พ่อแม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูมากขึ้น นอกจากนั้น นักเรียนขาดการเตรียม
ความพร้อมส าหรับการด าเนินชีวิตในอนาคต จึงท าให้เมื่อถึงเวลาจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินไม่สามารถหาเงินได้ 
ท าให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อน  

โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาด้วยการบูรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และจัดให้มีโครงการโรงเรียนธนาคาร โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ ์(ธ.ก.ส .) จัดตั้งโรงเรียนธนาคาร เป็นธนาคารจ าลองที่ด าเนินการโดยนักเรียนในโรงเรียน มีครู
ผู้รับผิดชอบ และพนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ เป็นที่ปรึกษา มีนักเรียนเป็นก าลังส าคัญใน
การขับเคลื่อน  โดยนักเรียนผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนธนาคาร เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีความ
รับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซึ่งเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนธนาคาร ประกอบด้วย
นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติงาน ท าหน้าที่ผู้จัดการ พนักงานการเงิน พนักงานบัญชี พนักงานติดต่อ และพนักงาน
ลงรายการ  โรงเรียนธนาคาร ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักบริหารจัดการการใช้เงิน มีทักษะและเป้าหมายที่
ชัดเจนในการออม เห็นคุณค่าของการออม มีทักษะในการบริหารงบประมาณ รู้จักคุณค่าของเงินและสิ่งของ 
มีวิธีคิดที่จะพิจารณาในการใช้เงิน รู้จักการออม รู้จักกระบวนการออมเงิน สามารถน ากระบวนการต่างๆ 
ดังกล่าวข้างต้นไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสมกับวัย รู้จักการใช้เงินให้เป็นประโยชน์มาก
ที่สุด อันจะส่งผลให้การ ด าเนินชีวิตในอนาคตเป็นคนที่มีคุณภาพ  
2. วัตถุประสงค์ 



 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการรู้จักประหยัด  อดออม  และสามารถด ารงชีวิตตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการท างาน สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  

2.3 เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความเพียรพยายาม  
ขยัน  อดทน  ละเอียด รอบคอบในการท างาน  และเสียสละเพ่ือส่วนรวม   

2.4 เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกทักษะการบริหาร การบริการ และการท างานอย่างมีข้ันตอน  
2.5 ส่งเสริมให้นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจ าเป็น  
2.6 ช่วยให้นักเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   

3. เป้ำหมำย 
3.1 เชิงปริมำณ/ผลผลิต (OUTPUT)  

  3.1.1 ร้อยละ 100 นกัเรียนโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมร่วมโครงการโรงเรียนธนาคาร  
3.1.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม มีเงินออมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย

ในการศึกษาต่อ  
3.1.3 ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ปฏิบัติงานโรงเรียนธนาคารมีทักษะการบริหาร การ

บริการ และการท างานอย่างมีข้ันตอนได้รับประสบการณ์จากกระบวนการท างานของโรงเรียนธนาคาร  
 3.2 เชิงคุณภำพ/ผลลัพธ์ (OUTCOME) 

3.2.1 นักเรียนโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมทุกคนมีนิสัยรักการประหยัดอดออม รู้จักการ
ใช้จ่ายเงิน  

3.2.2 นักเรียนทุกคนมีการวางแผนจัดการด้านการเงินและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย  

3.2.3 นักเรียนที่ปฏิบัติงานโรงเรียนธนาคารมีทักษะการบริหาร การบริการ และการ
ท างานอย่าง มีข้ันตอน ได้รับประสบการณ์จากกระบวนการท างานของโรงเรียนธนาคาร 
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินกำร 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
   1.1 ประชุมนักเรียนชุมนุมโรงเรียน
ธนาคารเพ่ือวางแผนการท างาน 
   1.2 ก าหนดบทบาทและหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที ่
   1.3 ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน  

 
พ.ย.64 

  
ครูรัศมี ปราบเสร็จ 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
   2 .1 รับสมัครเจ้ าหน้าที่ โ รง เรียน
ธนาคาร 
   2.2 อบรมเจ้าหน้าที่โรงเรียนธนาคาร 
เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
   2.3 ประชาสัมพันธ์วันและเวลาท า

 
ตลอด

ปีงบประมาณ 

  
ครูรัศมี ปราบเสร็จ 



 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

การของโรงเรียนธนาคาร 
   2.4 นิเทศการท างานโรงเรียนธนาคาร 
   2.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม 
   2.6 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรม 
   2.7 ด าเนินกิจกรรมตามปฏิทิน 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    เจ้าหน้าที่ธนาคารเกษตรและสหกรณ์ 
(ธ.ก.ส.) ร่วมประชุมกับครูและเจ้าหน้าที่
โ รง เรียนธนาคาร เ พ่ือทบทวนการ
ด าเนินงาน  บันทึกการประชุม  

 
ตลอด

ปีงบประมาณ 

  
ครูรัศมี ปราบเสร็จ 

4. ขัน้ปรับปรุงแก้ไข (Act)  
    สรุปผลการด าเนินงานโดยท าแบบ
รายงานการจัดกิจกรรม และน าบัญชี
รายรับ–รายจ่ายของธนาคารโรงเรียน
รายงานให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ
กิจกรรม ขั้นตอน งบประมาณและ
ปฏิทิน การด าเนินงาน น าผลการประชุม
มาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน 

 
ตลอด

ปีงบประมาณ 

  
ครรูัศมี ปราบเสร็จ 

5. งบประมำณ  -------- บำท   

6. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
งบประมำณที่ใช้---------  บำท  (ใช้เงินสนับสนุนจำก ธ.ก.ส.หำดส ำรำญ) 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รายละเอียดค่าใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

   1. จัดซื้อวัสดุ–อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์  
   2. นิ เ ท ศ ก า ร ท า ง า
คณะกรรมการ ด าเนินงาน  
   3. อบรมนักเรียนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานแต่ละแผนก  
   4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม 
       - กิจกรรมสร้างสรรค์งาน
กับการออม  
       - สัปดาห์รักการออม 

    

 

 



 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รายละเอียดค่าใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

   5. ครูและนักเรียนปฏิบัติงาน
โรงเรียนธนาคาร 

รวมทั้งสิ้น       
 

7. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

   1. นักเรียนร้อยละ 90  มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตาม หลักสูตร จากการจัด
กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร  

ผลการประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของนักเรียน  

เกณฑ์การประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียน  

   2. ร้อยละ 92 มีความพึงพอใจในจัด
กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร   

ประเมินความพึงพอใจ  แบบประเมินความพึงพอใจ  

 
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

8.1 นักเรียนมีนิสัยรักการออม ประหยัด รู้จักการใช้จ่ายเงิน  
8.2 นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจ าเป็น  
8.3 นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ในการท างาน สามารน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
8.4 นักเรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีความรับผิดชอบและมีความสามัคคี 
8.5 นักเรียนมีความรู้ในด้านการบริหาร การบริการ และการท างานอย่างมีข้ันตอน  
8.6 มีการพัฒนางานในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  

9. วิเครำะห์ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 เงื่อนไขควำมรู้ 

- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 บูรณาการหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เงื่อนไขคุณธรรม 

- ครูมีความรัก เมตตา เอาใจใส่ อดทน 
- นักเรียนมีอุปนิสัยพอเพียง (มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะ) 

 หลักควำมพอประมำณ 
- จัดกิจกรรมเหมาะสมกับเวลาที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมตั้งแต่วางแผน เตรียมการ ด าเนินการ

ประเมินและสรุปรายงาน 
- กิจกรรมเหมาะสมกับศักยภาพ ความพร้อมแลพความต้องการของนักเรียน 
- วัสดุและอุปกรณ์เหมาะสมกับกิจกรรม 

 หลักกำรมีเหตุผล 
- เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” 



 

- เพ่ือให้นักเรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 
 หลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

- วางแผน เตรียมการและด าเนินการจัดกิจกรรมอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง 
- ประเมินการท างาน สรุปงาน แล้วน าผลไปใช้พัฒนาปรับปรุงและวางแผนการท างาน 

 มิติวัตถุ 
- นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียง 
- ครูใช้เวลา งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ในการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า ประหยัดและ

เกิดประโยชน์สูงสุด 
- นักเรียนใช้เวลา งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ในการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า ประหยัด

และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 มิติสังคม 

- ครูท างานกันเป็นทีม เกิดความสามัคคี มีประชาธิปไตย เกิดภาวะผู้น า ผู้ตาม 
- นักเรียนเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม เกิดความสามัคคี มีประชาธิปไตย เกิดภาวะผู้น า ผู้ตาม มี

ความสุขกับการท ากิจกรรม 
 มิติสิ่งแวดล้อม 

- การเลือกใช้วัสดุที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม วัสดุเหลือใช้ 
- การท าความสะอาดหลังการจัดการเรียนการสอน 
- การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์หลังการจัดการเรียนการสอน 

 มิติวัฒนธรรม 
- ครูใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ในการจัดการเรียนรู้ 
- นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 

ลงชื่อ               ผู้เสนอโครงการ 
            (นางรัศมี ปราบเสร็จ) 
         ครู ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 

       (นางสาววิมลพัชร สวุรรณวัฒน์)         
          หัวหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ 
 

 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ        ผู้อนุมตัิโครงการ 
              (นายมนัส พิพัฒน์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำรพัฒนำห้องสมุด 3D 
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10  

ข้อ 2 (2.4)  ข้อ 4 (4.1)  
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อ 1 (1.1) (3)  
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 (1.1)  มาตรฐานที่ 3 (3.1)  
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล กลยุทธ์ที่ 4 (11)  
จุดเน้นกำรด ำเนินงำน สพม.13 ข้อ 1 (3)      
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1    

ลักษณะโครงกำร    ใหม่   ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  งานห้องสมุด 
ผู้รับผิดชอบ    1. นางเฉลิมศรี  รงรัตน์    2. นางสาวรัศมี  อมวัง   

3. นางสาวสุนิสา  เหร่เด็น 
งบประมำณทั้งสิ้น   38,700 บาท 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2564- 30 กันยายน 2565 
1.  หลักกำรและเหตุผล 

ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตลอดเวลา  ความพร้อม
ของห้องสมุดเป็นหัวใจของการให้บริการ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีความจ าเป็นต้องน าเสนอให้
ทันสมัยตามสถานการณ ์
 งานห้องสมุดโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมมีความจ าเป็นต้องพัฒนาห้องสมุดสู่มาตรฐาน 3D  เพ่ือ
ให้บริการด้านการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้เต็มศักยภาพตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ 
2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

2.1 เพ่ือพัฒนาห้องสมุดสู่มาตรฐาน 3D 
2.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
2.3 ส่งเสริมการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เชิงปริมำณ/ผลผลิต (OUTPUT)  

3.1.1 นักเรียนจ านวน 459 คน  
3.1.2 ครูและบุคลากรโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม ครู 40 คน 
3.1.3 ผู้ปกครองและชุมชนในอ าเภอหาดส าราญ 

 3.2 เชิงคุณภำพ/ผลลัพธ์ (OUTCOME) 
3.2.1 นักเรียน ครู เยาวชนในท้องถิ่นอ าเภอหาดส าราญมีนิสัยรักการอ่าน 

4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
   1.1 เสนอโครงการ 
   1.2 แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบ 

พ.ย. 64 - 
นางเฉลิมศรี รงรัตน์ 

 



 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

   1.3 ประชาสัมพันธ์ 
2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
    2.1.จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์ 
    2.2 ให้บริการ 

พ.ย.64-ก.ย.65  
น.ส.รัศมี   อมวัง 

น.ส.สุนิสา เหร่เด็น 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 เก็บสถิติการให้บริการแต่ละเดือน 
   3.2 รวบรวมข้อมูลที่บกพร่อง 

ทุกสิ้นเดือน  
น.ส.รัศมี อมวัง 

 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act) 
    4.1 ปรับปรุงการให้บริการ 
    4.2 สรุปรายงานการให้บริการแต่ละ
เดือน 

ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 

 
นางเฉลิมศรี รงรัตน์ 
น.ส.รัศมี   อมวัง 

น.ส.สุนิสา เหร่เด็น 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุด 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
   1.1 เสนอโครงการ 
   1.2 แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบ 
   1.3 ประชาสัมพันธ์ 
   1.4 ส ารวจสภาพครุภัณฑ์ในห้องสมุด 
ตามเกณฑ์ห้องสมุดมีชีวิต และมาตรฐาน
3D 

พ.ย.64  
นางเฉลิมศรี รงรัตน์ 
น.ส.รัศมี   อมวัง 

น.ส.สุนิสา เหร่เด็น 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
   2.1 จัดซื้อวัสดุ 
   2 .2  ปรับปรุ งวั สดุ เ พ่ื อพร้อมใช้ /
ให้บริการ 

 
พ.ย.64-ก.ย.65 

 

 
8,000 

 
นางเฉลิมศรี รงรัตน์ 

น.ส.รัศมี  อมวัง 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 ตรวจสอบวัสดุที่ให้บริการ 

ทุกสิ้นเดือน  
น.ส.รัศมี   อมวัง 

 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
    4.1 ปรับปรุงวัสดุในการให้บริการ 
    4.2 สรุปรายงานการให้บริการราย
เดือน 

1 ครั้ง/ภาคเรียน  
นางเฉลิมศรี รงรัตน์ 

 

กิจกรรมที่ 3 ซ่อมบ ำรุงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภำยในห้องสมุด 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
   1.1 เสนอโครงการ 
   1.2 แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบ 
   1.3 ส ารวจสภาพครุภัณฑ์ในห้องสมุด 

 
- 
 

นางเฉลิมศรี รงรัตน์ 
 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
   2.1 ซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้ น

 
 

22,500 
นางเฉลิมศรี รงรัตน์ 



 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน 2  เครื่อง 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 ตรวจสอบวัสดุที่ให้บริการ 

ทุกสิ้นเดือน - 
น.ส.รัศมี   อมวัง 

 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
    4.1 ปรับปรุงวัสดุในการให้บริการ 
    4.2 สรุปรายงานการให้บริการราย
เดือน 

1 ครั้ง/ภาคเรียน  
นางเฉลิมศรี รงรัตน์ 

 

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมรักกำรอ่ำน 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
   1.1 เสนอโครงการ 
   1.2 แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบ 
   1.3 บูรณาการกับ 8 กลุ่มสาระ 
    1.4 ประชาสัมพันธ์ 

พ.ย. 64  
- 

 
นางเฉลิมศรี รงรัตน์ 
น.ส.รัศมี   อมวัง 

น.ส.สุนิสา เหร่เด็น 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
   2.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
“เวทีนักอ่าน” 

 
พ.ย.64-ก.ย.65 

 
7,000 

นางเฉลิมศรี รงรัตน์ 
น.ส.รัศมี   อมวัง 

น.ส.สุนิสา เหร่เด็น 
   2.2. ตอบปัญหาสารานุ ก รม ไทย
ส าหรับเยาวชน  

   

   2.3 กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร อ่ า น
ประจ าเดือนบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โดยนักเรียนร่วมกิจกรรมผ่าน
เพล็ตฟอร์ม ที่ออกแบบกิจกรรมแต่ละ
เดือน 
   2.4 สรุปกิจกรรมและจัดท าเกียรติ
บัตร 

  น.ส.รัศมี   อมวัง 
น.ส.สุนิสา เหร่เด็น 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 เก็บข้อมูลแต่ละกิจกรรม 
   3.2 รวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรค 

 
ทุกสิ้นเดือน 

  
น.ส.รัศมี  อมวัง 

 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act) 4 
   4.1 ปรับปรุงการด าเนินงาน 
   4.2 สรุปรายงานการให้บริการแต่ละ
เดือน 
   4.3 ประเมินผลการด าเนินงาน 

 
ภาคเรียนละ 

1 ครั้ง 

 
นางเฉลิมศรี รงรัตน์ 
น.ส.รัศมี   อมวัง 

น.ส.สุนิสา เหร่เด็น 

5. งบประมำณ  38,700  บำท   
 
 



 

6. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ด าเนินการจัดซื้อจัดหาหนังสือตาม
ความสนใจของนักเรียน 

งบประมำณที่ใช้  5,400  บำท  (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รายละเอียดค่าใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

จัดหาสื่ อสิ่ ง พิมพ์หนั งสือสรุป
ความรู้ประกอบการศึกษาต่างๆ 

 5,400 
 

   

รวมทั้งสิ้น  5,400     
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุด     5,400  บำท 
ด าเนินการจัดซื้อจัดหาวัสดุส านักงานเพ่ือเตรียมความพร้อมในการให้บริการกับครูและนักเรียน 
งบประมำณที่ใช้  5,400  บำท  (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รายละเอียดค่าใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการให้บริการ   

 5,400   
  

ปรับปรุงวัสดุเพื่อพร้อมใช้
ให้บริการ 

    
  

รวมทั้งสิ้น  5,400     
กิจกรรมที่ 3 ซ่อมบ ำรุงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภำยในห้องสมุด  
ด าเนินการจัดซื้อและซ่อมบ ารุงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายในห้องสมุด เ พ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการ

ให้บริการแก่ครูและนักเรียน 
งบประมำณที่ใช้  22,500 บำท  (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รายละเอียดค่าใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์สืบค้น จ านวน 
2  เครื่อง 

   22,500 
  

รวมทั้งสิ้น    22,500   
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมรักกำรอ่ำน  5,400 บำท   
 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน “เวทีนักอ่าน” 

 2. ตอบปัญหาสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน  เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกับ
สโมสรไลออนส์ จังหวัดตรัง 



 

 3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจ าเดือน บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ โดยนักเรียนร่วมกิจกรรม
ผ่านแพลตฟอร์ม ที่ออกแบบกิจกรรมแต่ละเดือน 

งบประมำณที่ใช้  5,400 บำท  (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รายละเอียดค่าใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  5,400     
รวมทั้งสิ้น  5,400     

7. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. สถิติการเข้าใช้บริการมากว่าร้อยละ 80%  บันทึกสถิติ บันทึกสถิติการเข้าใช้
บริการ 

2. มีมุมความรู้ตามมาตรฐานห้องสมุดมีชีวิต/
ห้องสมุด 3D 

บันทึกสถิติ บันทึกสถิติมุมต่างๆ 

3.  มีแหล่งเรียนรู้ยุคโลกาภิวัตน์ บันทึกสถิติ บันทึกสถิติการใช้แหล่ง
เรียนรู้สืบค้น 

4. สถิติการเข้าใช้บริการมากกว่าร้อยละ 80% บันทึกสถิติ บันทึกสถิติการเข้าใช้
บริการ 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
           ห้องสมุดมีมาตรฐานตามห้องสมุด 3 ดี  มีบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  นักเรียนและ
บุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์สูงสุด 
9. ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 เงื่อนไขควำมรู้ 

- ความสะดวกในการแสวงหาความรู้   - รับรู้ข่าวสาร 
- ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อ่ืนได้ 

 เงื่อนไขคุณธรรม 
- ความมีวินัย      - ความขยันหมั่นเพียร   
- ความรับผิดชอบ 
หลักควำมพอประมำณ 
- ใช้เทคโนโลย,ีอุปกรณ์ อย่างรู้คุณค่า   - จัดกิจกรรมได้หลากหลาย 
- ครู , นักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมจากสื่อที่มีอยู่ 
หลักกำรมีเหตุผล 
- ใช้ทรัพยากรที่มีให้คุ้มค่า     - ฝึกฝนเรียนรู้จากเทคโนโลยี 
- ใช้เทคโนโลยีผลิตสื่อ 
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
- สามารถใช้เทคโนโลยีเสริม , โทรศัพท์,โน๊ตบุ๊ค   
- ใช้เอกสารเพ่ิมเติม , หนังสือพิมพ์ , วารสาร , หนังสืออ่ืน ๆ 



 

- นักเรียนให้สามารถท าหน้าที่แทนกันได้ 
มิติวัตถุ 
- มีสื่อ/หนังสือ เพื่อการเรียนรู้     
- ประหยัดค่าใช้จ่าย 
- ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 
มิติสังคม 
- รับรู้ข่าวสาร      - รู้กฎเกณฑ์ทางสังคม 
- มีส่วนร่วมจิตอาสา     - รักในสถานบันของตนเอง 
มิติสิ่งแวดล้อม 
- พัฒนาแหล่งเรียนรู้     - มีนิสัยรักความสะอาด   
-สร้างบรรยากาศเอ้ือต่อการบริการ 
มิติวัฒนธรรม 
- มีนิสัยรักการอ่าน     - ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
- ภูมิใจในสถานบันของตนเอง    - มีความสามัคคี 

 
 

ลงชื่อ                     ผู้เสนอโครงการ 
          (นางเฉลิมศรี รงรัตน์) 
        ครู ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 
ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ 

     (นางสาววิมลพัชร สุวรรณวัฒน์) 
        หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ        ผู้อนุมตัิโครงการ 
              (นายมนัส พิพัฒน์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำรรักษ์ภำษำไทย 
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 
 ข้อ 1 (1.4)  ข้อ 2 (2.1) , (2.2) , (2.3) , (2.4) ข้อ 3(3.1)   ข้อ 4 (4.1) , (4.2) , (4.3) 
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 ข้อ 1 (1.1) (1) , (3) , (4) ข้อ 2 (4) ข้อ 3 (1)  
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 

กลยุทธ์ที่ 3 (2) , (3) , (6) , (8) กลยุทธ์ที่ 4 (3) , (10) , (11)  
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มาตรฐานที่ 1 (1.1) , (1.2) มาตรฐานที่ 2 (2.1) , (2.3) , (2.4)  
มาตรฐานที่ 3 (3.1) , (3.2) , (3.3) , (3.4) , (3.5)  

จุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สพม. 13   
ข้อ 1 (1) , (2)   ข้อ 2 (2) ,(3) , (4) , (5)   ข้อ 3 (1) , (2)  

กลยุทธ์โรงเรียน   
กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3 

ลักษณะโครงกำร    ใหม่         ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ผู้รับผิดชอบ    1. นางสาวสุภาภรณ์  ชหูน ู 2. นางเธียรธีรา   ขุนช านาญ 

           3. นางสาวนิรมล  วงษ์มาก     4. นางสาวอัฟซะ รองทอง 
งบประมำณทั้งสิ้น   37,800 บาท 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล 

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545  ได้ก าหนดให้การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม 
โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม  การสร้างสรรค์ทางวิชาการ การสร้าง
องค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมแห่งการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ทั้งร่างกายและ
จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข  เปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นการส่งเสริม  สนับสนุนให้การเรียนการสอนเป็นไปตามแนวพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 อีกทั้งเป็นการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิด
จากการจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
พัฒนาสูงขึ้น จึงจัดท าโครงการรักษ์ภาษาไทย 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาไทยและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามศักยภาพของ
นักเรียน 

2.2 เพ่ือสร้างประสบการณ์ทางภาษาให้นักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
2.3 เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทยแก่นักเรียน 

 



 

\3. เป้ำหมำย 
3.1 เชิงปริมำณ/ผลผลิต (OUTPUT)  

-   นักเรียนชั้น ม.1-6 จ านวน 484 คน 
-   กลุ่มสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน  484 คน 

3.2  เชิงคุณภำพ/ผลลัพธ์ (OUTCOME) 
-  นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาไทยและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

ศักยภาพนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพ่ิมข้ึน 
- นักเรียนมีประสบการณ์ทางภาษานักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
- นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทยเพ่ิมข้ึน 

4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
   1.1 ประชุมบุคลากร  
   1.2 เสนอโครงการ 
   1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 

 
ตุลาคม  2564 

 
- 

ครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

2.ขั้นปฏิบัติ (Do) 
    2.1 จัดกิจกรรมโครงการร าลึกสุนทรภู่ 
“รักษ์ภาษาไทย” ประจ าปี 2565 

มิ.ย.2565 5,000 
 

นางสาวสุภาภรณ์  
ชูหนู 

    2.2 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
ภาษาไทย 

พ.ย.64- ก.ย.65 
 

5,400 นางสาวนิรมล  
นางเธียรธีรา   

    2.3 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ พ.ย.64- ก.ย.65 5,000 นางสาวสุภาภรณ ์

    2.4 กิจกรรมพัฒนาห้องกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

ม.ค.2565 
 

16,000 
 

ครูกลุ่มสาระฯ 

    2.5 กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์วรรณศิลป์ ม.ค.2565 6,400 ครูกลุ่มสาระฯ 
    2.6 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (NT,O-NET)  
        -  จัดท าคลังข้อสอบ NT/O-NET 
        - จัดตารางสอนติวเข้มและด าเนินการ
ติวเข้ม 
        - จัดติวเข้ม ม.3  ม.6 

ธ.ค. 64 
ธ.ค.64-ก.พ.65 

 
ธ.ค.64-ก.พ.65 

- 

 
ครูกลุ่มสาระฯ 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    3.1 แบบสังเกต  แบบประเมิน 
    3.2 ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม 

มี.ค.-ก.ย.2565 - 
ครูสุภาภรณ์ 

และครูในกลุ่ม
สาระ 

4. ขั้นปรับปรุง (Act) 
    4.1 วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
    4.2 ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 

ก.ย.2565 - 
ครูสุภาภรณ์ 

และครูในกลุ่ม
สาระ 

 



 

5. งบประมำณ  37,800 บำท   
6. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรมที ่1 ร ำลึกสุนทรภู่ 
   จัดกิจกรรมด้านทักษะภาษาไทย ได้แก่  กิจกรรมการประกวดการอ่านท านองเสนาะ คัดลายมือ

สื่อภาษาไทย เรียงร้อยถ้อยความ การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ การ
แข่งขันเขียนตามค าบอก การวาดภาพตามจินตนาการจากวรรณคดี  การประกวดร้องเพลงจากวรรณคดี 
หรือเพลงพระราชนิพนธ์ การประกวดการแต่งค าประพันธ์ กิจกรรมการแสดงบนเวที 

งบประมำณที่ใช้  5,000 บำท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำตอบ 
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

วัสดุอุปกรณ์ส ำหรับจัดกิจกรรม 
   - สีสเปรย์  10 กระป๋อง ๆละ 50   
รวม 500  บาท 
   - กระดาษบรู๊ฟแผ่นใหญ่ 50 แผ่น 
แผ่นละ 4 บาท   รวม 200  บาท 
   - กระดาษสีสองหน้า 2 โหล โหล
ละ 150 บาท  รวม  300  บาท 
   - กระดาษสะท้อนแสง 3 โหล โหล
ละ 100 บาท   300 บาท 
   - กาวสองหน้าหนา 5 ม้วน ม้วนละ 
130 บาท  รวม  650 บาท 
   - ลวด 2 กก. 100 บาท  รวม 200 
บาท 
   - กระดาษ 100 ปอนด์ 100 แผ่น 
แผ่นละ 4 บาท  รวม  400  บาท 
   - กระดาษท าเกียรติบัตร   3 ห่อๆ
ละ  120 บาท  รวม  360  บาท 
   - ค่าเครื่องเสียง      3500  บาท 
   - วัสดุในการแข่งขันทักษะ 
      1500  บาท 
   - ขนมในวรรณคดี      600  บาท     
   - ค่าไวนิล  ประกอบกิจกรรม 5 
ชิ้น ชิ้นละ 200  บาท    1000 บาท 
   - สีไม้   6 กล่องๆ ละ  100  บาท  
รวม  600  บาท 

     

 

รวม  2,500 2,500    



 

กิจกรรมที ่2 กิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนภำษำไทย 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ ด าเนินกิจกรรมโดยคัดเลือกนักเรียนที่มีแววเด่นด้านทักษะ

ภาษาไทย และส่งเข้าร่วมประกวด/แข่งขันทักษะกับหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนตามโอกาสต่างๆ โดย
เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าจ้างพาหนะในการไปประกวด/แข่งขันให้กับนักเรียนดังกล่าว 

งบประมำณที่ใช้  5,400 บำท (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
- พจนานุกรม 2 เล่ม เล่มละ 2,000 
บาท 

 
 4,000    

- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 700      
- ค่าจ้างเหมารถ 700      

รวมทั้งสิ้น 1,400  4,000    
 

กิจกรรมที่ 3 อ่ำนออกเขียนได้ 
ในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ทั้งสาระการอ่าน การเขียน การดูและการพูด หลักภาษา  วรรณคดี

และวรรณกรรม นักเรียนจะต้องมีพ้ืนฐานในทักษะในการอ่าน การเขียน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนวิชา
ต่างๆ ได้อย่างเข้าใจปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างถูกขั้นตอน ด าเนินกิจกรรมเน้นการปฏิบัติการอ่าน การเขียน
บ่อยๆ  จนเกิดทักษะการอ่านคล่องเขียนคล่อง เพ่ือการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

งบประมำณที่ใช้  5,000 บำท  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
- วัสดุในการจัดท าสื่อในกิจกรรม
การอ่านออกเขียนได ้

  5,000    

รวมทั้งสิ้น   5,000    

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมพัฒนำห้องกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
งบประมำณที่ใช้  16,000บำท  (ถัวจ่ายทุกรายการ)  

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณ
ฑ์ 

จัดซื้อตู้หนังสือ ตู้ละ 4,000 บาท 
จ านวน 4 ตู้ 

  16,000    

รวมทั้งสิ้น   16,000      
 



 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมค่ำยสร้ำงสรรค์วรรณศิลป์ 
งบประมำณที่ใช้  6,400 บำท  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
- วัสดุในการท ากิจกรรม  400     

- ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000      

รวมทั้งสิ้น 6,000 400     
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (NT, O–NET) 
งบประมำณที่ใช้  -  บำท  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
1. จัดท าคลังข้อสอบ NT/O-NET   -    

2. จั ดตา รางสอนติ ว เ ข้ มและ
ด าเนินการติวเข้ม 

    
 

 

3. จัดติวเข้ม ม.3  ม.6       

รวมทั้งสิ้น   -    
 

7. กำรประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนใช้ทักษะภาษาไทยในการสื่อสาร
ประเภทต่างๆ  ได้ถูกต้อง ตรงตามเป้าหมาย 
2. นักเรียนมีความสุข พึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
วิชาภาษาไทย 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

- ประเมินทักษะ 
- สังเกตพฤติกรรม  
- ประเมินกิจกรรม 
 

- แบบประเมินโครงการ 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินทักษะ 
- แบบประเมินกิจกรรม 

  

8.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
8.1นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาไทยและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

ศักยภาพนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพ่ิมข้ึน 
8.2 นักเรียนมีประสบการณ์ทางภาษาให้นักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
8.3 นักเรยีนมีนิสัยรักการอ่านและเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทยเพ่ิมขึ้น 

 
 
 



 

9. วิเครำะห์ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
เงื่อนไขควำมรู้    
โครงการรักษ์ภาษาไทยโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด าเนินการเพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับ

ประสบการณ์ทางภาษา  เพ่ือเป็นการส่งเสริมนักเรียนกลุ่มเก่งให้โอกาสในพัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้
สูงขึ้น มีนิสัยรักการอ่าน มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย อันเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามศักยภาพของนักเรียนอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนกลุ่มที่ต้องการการพัฒนาได้ฝึกฝน 
ซ่อมเสริมในทักษะที่ตนเองยังด้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงได้จัดท าโครงการรักษ์ภาษาไทย เพ่ือ
ส่งเสริมนักเรียนให้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน  อันจะน าไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 

เงื่อนไขคุณธรรม 
โครงการยกระดับพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ด าเนินงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์ อดทนเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของโครงการ พร้อม
ทั้งน้อมน าหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตรและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

หลักควำมพอประมำณ 
 โครงการรักษ์ภาษาไทยด าเนินงานด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด 
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพของคนในท้องถิ่น การเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถน า
กลับมาใช้ใหม่  ทรัพยากรที่เหลือจากการจัดโครงการสามารถเก็บไว้ใช้ในปีถัดไปได้เช่นกัน 

หลักกำรมีเหตุผล 
โครงการรักษ์ภาษาไทยเกิดขึ้นเนื่องจากนักเรียนโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมมีพ้ืนฐานและทักษะ

ทางด้านภาษาไทยค่อนข้างน้อย และมีนักเรียนจ านวนหนึ่งมีปัญหาการอ่านออกเขียนได้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยไม่น่าพอใจเท่าที่ควร ตลอดจนยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพ่ือเตรียมตัวสู่การเป็นประชาคมโลก เป็นการ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพจ าเป็นต้องมีปัจจัยที่
จะเข้ามาสนับสนุน รวมทั้งการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้มีส่วนในการพัฒนาครู พัฒนา
ผู้เรียน  ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต 

หลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
โครงการรักษ์ภาษาไทยมีการวางแผนการด าเนินโครงการที่ละเอียดในทุกขั้นตอน  มีการตรวจสอบ 

และรายงานผลการปฏิบัติตามข้ันตอนอย่างเป็นปัจจุบัน ท าให้การด าเนินงานตามโครงการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์ และเป้าประสงค์ของโครงการ อีกทั้งมีการวางแผนส ารอง ในเรื่องของ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแผน เพ่ือให้มีการใช้งบประมาณอย่างเพียงพอและคุ้มค่า 

มิติวัตถ ุ
เมื่อด าเนินโครงการรักษ์ภาษาไทยแล้วเสร็จ นักเรียนโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมจะมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
มิติสังคม 
เมื่อด าเนินโครงการรักษ์ภาษาไทยแล้วเสร็จ นักเรียนโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมจะมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้นตามจุดหมายตามค่าเป้าที่สถานศึกษาก าหนด 



 

มิติสิ่งแวดล้อม 
 เมื่อด าเนินโครงการรักษ์ภาษาไทย ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามีระดับที่สูงขึ้นและเป็นการสนับสนุน
ให้การปฏิรูปการศึกษาเป็นไปตามความมุ่งหมาย นักเรียนสามารถเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของทั้งในด้าน
ของความรู้ความสามารถ ทักษะกระบวนการ คุณธรรมจริยธรรม และความมีจิตสาธารณะของชุมชน และ
ท้องถิ่น 

มิติวัฒนธรรม 
โครงการรักษ์ภาษาไทยแล้วเสร็จ สถานศึกษาเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เอ้ือต่อการด าเนินงานใน

กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ เกิดความร่วมมือของทุกส่วนภายในองค์ กร ส่งผลให้การ
ด าเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 

ลงชื่อ                     ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาวสุภาภรณ์ ชหูนู) 
         ครู ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
ลงชื่อ                           ผูเ้สนอโครงการ 

(นางสาววิมลพัชร สุวรรณวัฒน์) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ        ผู้อนุมตัิโครงการ 
              (นายมนัส พิพัฒน์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำรยกระดับพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 
 ข้อ 1 (1.4)  ข้อ 2 (2.1) , (2.2) , (2.3) , (2.4) ข้อ 3(3.1)   ข้อ 4 (4.1) , (4.2) , (4.3) 
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 ข้อ 1 (1.1) (1) , (2) , (3) , (4) ข้อ 2 (4) ข้อ 3 (1)  
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 

กลยุทธ์ที่ 3 (2) , (3) , (6) , (8) กลยุทธ์ที่ 4 (3) , (10) , (11)  
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มาตรฐานที่ 1 (1.1) , (1.2) มาตรฐานที่ 2 (2.3) , (2.4) , (2.6) 
มาตรฐานที่ 3 (3.1) , (3.2) , (3.3) , (3.4) , (3.5)  

จุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สพม. 13   
ข้อ 1 (1) , (2)   ข้อ 2 (2) ,(3) , (4) , (5)   ข้อ 3 (1) , (2)  

กลยุทธ์โรงเรียน   
กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3 

ลักษณะโครงกำร    ใหม่         ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบ    1. นางสาววิมลพัชร  สุวรรณวัฒน์   2. นายยงยุทธ  สิทธิชัย  
    3. นางฤวลีย์  มณีรัตน์        4. นางสาวพัชรธิดา  วันแรก 
งบประมำณทั้งสิ้น   36,000  บาท 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ภาคเรียนที ่2/2564 - ภาคเรียนที่ 1/2565 
 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการ

ส่งเสริม ให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ก าหนดเป้าหมายให้สถานศึกษายกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ซึ่ง
การที่จะด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้นั้น สถานศึกษาจ าเป็นต้องพัฒนา
การศึกษาอย่างตลอดแนว โดยเฉพาะด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดให้การศึกษาเป็น
กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การ
อบรม  การสืบสานทางวัฒนธรรม  การสร้างสรรค์ทางวิชาการ  การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อมสังคมแห่งการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐานที่ยึดมาตรฐาน
การเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายหลักในการจัดการเรียนการสอน การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ จะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีสมรรถนะส าคัญ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามจุดหมายของหลักสูตร ประกอบกับผลการสอบประมวลความรู้ในระดับ
โรงเรียนของแต่ละปีการศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่ า
กว่าเกณฑ ์เพ่ือเป็นการ แก้ปัญหาดังกล่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีแนวคิดในการส่งเสริมความรู้
ความสามารถทางคณิตศาสตร์  ให้กับนักเรียนทุกคนที่มีความสนใจคณิตศาสตร์ เพ่ือส่งผลต่อคุณภาพ



 

นักเรียนและเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร มีทักษะทางคณิตศาสตร์ ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทางคณิตศาสตร์ รวมทั้งให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิควิธีสอน กระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการได้อย่างเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ให้กับผู้เรียน ตลอดจนพัฒนาและเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนที่มีความสนใจทางคณิตศาสตร์ มีความรู้ /ความคิดทางคณิตศาสตร์  
2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เพ่ิมมากขึ้น  
2.4 เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในแก้ปัญหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และ

วิชาอ่ืนๆ 
2.5 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน      ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ิมข้ึน  
2.6 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้มีความสามารถในการผลิตสื่อและ

นวัตกรรม  การเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์เพื่อจัดการเรียนรู้  
3. เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมำณ/ผลผลิต (OUTPUT)  
  3.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมทุกคน 

3.1.2 ร้อยละ 80 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะทางคณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้น 
         3.1.3 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกคนได้รับการพัฒนาด้านเทคนิคการสอน
คณิตศาสตร์           

 3.2 เชิงคุณภำพ/ผลลัพธ์ (OUTCOME) 
 3.2.1 นักเรียนมีความรู้ มีทักษะ/กระบวนการและเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 3.2.2 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมคณิตศาสตร์ทุกภาคเรียน 
 3.2.3 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกคน มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน                
และการใช้สื่อ ICT สูงขึ้น 
 3.2.4 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ 
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
    1.1 ประชุมครูในกลุ่มสาระฯ ก าหนด
แผนการท างาน 
    1.2 เสนอโครงการขออนุมัติ  
    1.3 แต่งตั้งคณะท างาน 
    1.4 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 
3 - 4 พ.ย. 64 
9-10 พ.ย. 64 
11-12 พ.ย. 64 
15-16 พ.ย. 64 

 
- 
- 
- 
- 

ครูทุกคนในกลุ่ม
สาระฯ 

 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
    2.1 จัดค่ายคณิต “โลกกว้ำงทำง

 
ก.ค. 65 

 
 

ครูทุกคนในกลุ่ม
สาระฯ 



 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

คณิตศำสตร์” 
    2.2 สัปดาห์คณิตศาสตร์ 
    2.3 ท่องสูตรคูณ 
    2.4 เวทคณิต 
    2.5 คลินิกคณิตศาสตร์ 
    2.6 ค่ายคณิตศาสตร์สอนน้องประถม 

 
18-22 ก.ค. 65 

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

มิ.ย. 65 

20,000 
3,000 

- 
3,000 
3,000 
3,000 

 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของ
นักเรียน 
   3.2 เจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชา
คณิตศาสตร์  
   3.3 ประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนและผู้ปกครอง 

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

 
- 
- 
- 

ครูทุกคนในกลุ่ม
สาระฯ 

 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
   4.1 น าผลการตรวจสอบมาวิเคราะห์
ผล สรุปผล 
   4.2 หาแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
   4.3 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  
 
 

 
ส.ค. - ก.ย. 65 
ส.ค. - ก.ย. 65 
ส.ค. - ก.ย. 65 

 
- 
- 
- 
 

ครูทุกคนในกลุ่ม
สาระฯ 

 

 กิจกรรมที่ 2 พัฒนำครูก้ำวสู่สำกล 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
   1.1 ประชุมครูในกลุ่มสาระฯ ก าหนด
แผนการท างาน 
   1.2 เสนอโครงการขออนุมัติ 
   1.3 แต่งตั้งคณะท างาน 

 
3 - 4 พ.ย. 64 
9-10 พ.ย. 64 
11-12 พ.ย. 64 

 
- 
- 
- 

ครูทุกคนในกลุ่ม
สาระฯ 

 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
   2.1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ที่จะไปอบรมหรือศึกษาดูงาน  
   2.2 ครูศึกษาดูงานภายในประเทศ 
   2.3 จัดอบรมครูการผลิตสื่อ 

 
ม.ค. 65 

 
ก.พ. 65 
มี.ค. 65 

 
- 
 
- 

2,000 

ครูทุกคนในกลุ่ม
สาระฯ 

 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
   3.2 ผลงาน 

 
ก.พ. 65 

ม.ค. - ก.พ. 65 

 ครูทุกคนในกลุ่ม
สาระฯ 

 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
   4.1 น าผลการตรวจสอบมาวิเคราะห์

 
ส.ค. - ก.ย. 65 

 
- 

ครูทุกคนในกลุ่ม
สาระฯ 



 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ผล สรุปผล 
   4.2 หาแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
   4.3 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

ส.ค. - ก.ย. 65 
ส.ค. - ก.ย. 65 

- 
- 

 

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
   1.1 ป ร ะ ชุ ม ว า ง แ ผ น วิ เ ค ร า ะ ห์
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนในปีที่ผ่านมา 
   1.2 เสนอโครงการขออนุมัติ 

 
3 - 4 พ.ย. 64 

 
9-10 พ.ย. 64 

 
- 

ครูทุกคนในกลุ่ม
สาระฯ 

 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
   2.1 จัดท า/จัดหาสื่อ นวัตกรรมการ
เรียนรู้ 

 
ธ.ค. 64 - ก.ย. 65 

 
2,000 

ครูทุกคนในกลุ่ม
สาระฯ 

 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ที่จัดท า 
   3.2 ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม
การเรียนรู้ 

 
ธ.ค. 64 - ก.ย. 65 

 
ธ.ค. 64 - ก.ย. 65 

- ครูทุกคนในกลุ่ม
สาระฯ 

 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act) 
   4.1 น าผลการตรวจสอบมาวิเคราะห์
ผล สรุปผล 
   4.2 หาแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
   4.3 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

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

- ครูทุกคนในกลุ่ม
สาระฯ 

 

5. งบประมำณ  36,000  บำท   
6. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

 กิจกรรมที ่1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ 
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

อย่างหลากหลาย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ตลอดจนพัฒนาความรู้ความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ จนเกิดทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้   1) จัดกิจกรรมค่าย
คณิต “โลกกว้ำงทำงคณิตศำสตร์” 2) สัปดาห์คณิตศาสตร์  3) ท่องสูตรคูณ  4) เวทคณิต  5) คลินิก
คณิตศาสตร์  6) ค่ายคณิตศาสตร์สอนน้องประถม  

งบประมำณที่ใช้  32,000  บำท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รายละเอียดค่าใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสด ุ ครุภัณฑ์ 

1. กิจกรรมค่ายคณิต“โลกกว้าง     
ทา งคณิตศาสตร์”เ ป้ าหมาย
นักเรียน 40 คน เข้ารับการอบรม 

5,000 12,000 3,000 
   



 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รายละเอียดค่าใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสด ุ ครุภัณฑ์ 

2 วัน ดังนี้ 
   - ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
   - ค่าตอบแทนวิทยากร  
   - ค่าเอกสารเข้าค่าย  
   - ค่าพาหนะไป-กลับ  
   - ค่าบ ารุงสถานที ่
   - ค่าวัสดุ 
2.  สัปดาห์คณิตศาสตร์ 
   - จัดการแข่งขัน Sudoku , A-
math , คิดเลขเร็ว , ตอบปัญหา
คณิตศาสตร์ 

 

3,000 

    

3. ท่องสูตรคูณ  -     
4. เวทคณิต  3,000     
5. คลีนิคคณิตศาสตร์  3,000     
6. ค่ายคณิตฯ สอนน้องประถม  3,000     

รวมทั้งสิ้น 5,000 24,000 3,000    
 กิจกรรมที่ 2 พัฒนำครูก้ำวสู่สำกล 

กิจกรรมพัฒนาครูก้าวสู่สากล ส่งเสริมครูเข้ารับการอบรม หรือศึกษาดูงานภายในประเทศ ส่งเสริมให้ครูมี
ทักษะการ  ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง พัฒนา
ให้ครูมีความสามารถ  ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 

งบประมำณที่ใช้  2,000  บำท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รายละเอียดค่าใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ครูศึกษาดูงานภายในประเทศ 
คร ู 5 คน  เวลา  1 วัน   

2,000 
 

    

2. จัดอบรมครูการผลิตสื่อการ
เรี ยนการสอน เป้ าหมายครู
จ านวน 5 คน เป็นเวลา 1 วัน 

- 
 

    

รวมทั้งสิ้น 2,000      
 กิจกรรมที ่3  พัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน 
กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมให้มีการจัดท า/จัดหาสื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 

ดังนี้    1)  สื่อส าเร็จรูป     2)  สื่อที่ครูผลิต  3)  สื่อที่ได้จากการสืบค้น 



 

งบประมำณที่ใช้ 2,000 บำท  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

 รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รายละเอียดค่าใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. จัดท า/จัดหาสื่อนวัตกรรมการ
เรียนรู้ 
   - ชุ ดสื่ อการสอนส า เ ร็ จรู ป 
จ านวน  10 ชุด ชุดละ 500 บาท   

 

 2,000 

 

  

รวมทั้งสิ้น   2,000    
 

7. กำรประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ค่าเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้น 

ทดสอบ ข้อสอบ 

2. เจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สอบถาม แบบสอบถาม , 
สัมภาษณ์ 

3. มีสื่อ อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

สอบถาม  สังเกต แบบสอบถาม 
 

4. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้รับ
การพัฒนา เพ่ิมขีดความสามารถ 

สังเกต แฟ้มสะสมผลงาน 

 

8.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนระดับ
ที่สูงขึ้น  

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เพ่ิมสูงขึ้น  
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
4. พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่ยังขาดความเข้าใจ 
กิจกรรมพัฒนำครูก้ำวสู่สำกล 
1. ครูมีวิสัยทัศน์ใหม่ๆ จากการอบรมและศึกษาดูงาน  
2. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรภายนอก  
3. ครูมีการพัฒนาตนเองด้านความรู้  ทักษะการปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอนวิชา

คณิตศาสตร์  
4. ครูมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน 
1. ครูมีสื่อการสอนส าหรับใช้จัดการเรียนการสอนอย่างทั่วถึง  
2. นักเรียนสามารถสรุปความรู้ด้วยการจัดท าสื่อการเรียนได้  
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 



 

9. วิเครำะห์ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
เงื่อนไขควำมรู้ 
โครงการยกระดับพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ด าเนินการเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากล และทัดเทียมกับ
นานาชาติ  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้โอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเป็นการสนับสนุนให้การ
ปฏิรูปการศึกษาเป็นไปตามความมุ่งหมาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงได้จัดท าโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมนักเรียน
ให้มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์ เวทคณิต การคิดเลขเร็ว A-math SUDOKU อันจะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 

เงื่อนไขคุณธรรม 
โครงการยกระดับพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ ด าเนินงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์ อดทนเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของโครงการ 
พร้อมทั้งน้อมน าหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตรและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

หลักควำมพอประมำณ 
 โครงการยกระดับพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ด าเนินงานด้วยการใช้ทรัพยากรของโรงเรียนอย่างเกิดประโยชน์คุ้มค่า มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ 
เท่าที่จ าเป็นต่อการด าเนินโครงงาน และเมื่อมีทรัพยากรที่เหลือจากการด าเนินโครงงานในแต่ละปี จะน า
สิ่งของเหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่ในปีถัดไป 

หลักกำรมีเหตุผล 
โครงการยกระดับพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์เกิดข้ึนเนื่องจากนักเรียนโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมมีพ้ืนฐานและทักษะทางด้านคณิตศาสตร์
ค่อนข้างน้อย ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่ า  ตลอดจนยุทธศาสตร์ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพ่ือเตรียมตัวสู่การเป็น
ประชาคมโลก เป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา การจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพจ าเป็นต้องมีปัจจัยที่จะเข้ามาสนับสนุน รวมทั้งการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้มี
ส่วนในการพัฒนาครู พัฒนาผู้เรียน  ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต 

หลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
โครงการยกระดับพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์มีการวางแผนการด าเนินโครงการที่ละเอียดในทุกขั้นตอน  มีการตรวจสอบ และรายงานผลการ
ปฏิบัติตามข้ันตอนอย่างเป็นปัจจุบัน ท าให้การด าเนินงานตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าประสงค์ของโครงการ อีกทั้งมีการวางแผนส ารอง ในเรื่องของค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ตามแผน เพื่อให้มีการใช้งบประมาณอย่างเพียงพอและคุ้มค่า 

มิติวัตถ ุ
เมื่อด าเนินโครงการยกระดับพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์แล้วเสร็จ นักเรียนโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 

 



 

มิติสังคม 
เมื่อด าเนินโครงการยกระดับพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์แล้วเสร็จ นักเรียนโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นตามจุดหมายตามค่าเป้าที่สถานศึกษาก าหนด 

มิติสิ่งแวดล้อม 
 เมื่อด าเนินโครงการยกระดับพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและเป็นการสนับสนุนให้การปฏิรูป
การศึกษาเป็นไปตามความมุ่งหมาย นักเรียนสามารถเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของทั้งในด้านของความรู้
ความสามารถ ทักษะกระบวนการ คุณธรรมจริยธรรม และความมีจิตสาธารณะของชุมชน และท้องถิ่น 

มิติวัฒนธรรมโครงการยกระดับพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์แล้วเสร็จ สถานศึกษาเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เอ้ือต่อการด าเนินงานในกิจกรรม 
และโครงการต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ เกิดความร่วมมือของทุกส่วนภายในองค์กร ส่งผลให้การด าเนินงานของ
สถานศึกษามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 

 
ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาววิมลพัชร สุวรรณวัฒน์) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ         ผู้อนุมตัิโครงการ 
              (นายมนัส พิพัฒน์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำรพัฒนำและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสู่สำกล 

 

พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10  
ข้อ 1 (1.1) , (1.3) , (1.4)   ข้อ 2 (2.1) , (2.2) , (2.3) , (2.4)   
ข้อ 3 (3.2) , (3.3)    ข้อ 4 (4.1) , (4.2) , (4.3)  

จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร  
 ข้อ 1 (1.1) (1) , (2) , (3) , (4)  ข้อ 1 (1.2) (3) , (5)  
 ข้อ 2 (2) , (3) , (4)   ข้อ 3 (2)  ข้อ 4 (1)    
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  
 กลยุทธ์ที่ 3 (1) , (2) ,(3) , (6) , (7) , (8) , (9) กลยุทธ์ที่ 4 (9) , (10) , (11) , (12) 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

มาตรฐานที่ 1 (1.1) , (1.2)   มาตรฐานที่ 2 (2.3) , (2.5) , (2.6) 
มาตรฐานที่ 3 (3.1) , (3.2) , (3.3) , (3.4) , (3.5)  

จุดเน้นกำรด ำเนินงำน สพม.13 ข้อ 1 (1) , (2) ,(3)  ข้อ 2 (1) , (3) , (4) , (5)      ข้อ 3 (1) , (2)  
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2   

ลักษณะโครงกำร    ใหม่          ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้รับผิดชอบ    1. นางคนึง       ทองบุญชู     2. นายปณิธาน     ยิ่งด านุน่ 

3. นางสุกัญญา     วันแรก    4. นางสาวจุรีรัตน์  สงด้วง 
5. นายอาทิตย์      รมทอง    6. นายวรวุฒิ  แอโสะ 
7. นางสาวมณีจันทร์  ทองเหมือน    8. นางสาวเอ้ืออารี มนตลักษณ์ 

งบประมำณทั้งสิ้น   49,500 บาท 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
1.  หลักกำรและเหตุผล 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญต่อการพัฒนา ประเทศให้เจริญก้าวหน้า การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นทักษะการคิด
วิเคราะห์แบบวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความ
เชี่ยวชาญและสมรรถนะอ่ืนๆ ที่สัมพันธ์กัน อันจะส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้
ในเทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือจะได้ด ารงชีวิตในสังคมแห่งการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้อย่างมีความสุข  

ด้วยตระหนักในความส าคัญดังกล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากลขึ้น เพ่ือยกระดับ
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีศักยภาพ
เป็นสากล เป็นไปตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545)  
 
 
 



 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ

ค้นหาความรู้ แก้ปัญหา สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตอย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ มีคุณธรรม มี
ศักยภาพเป็นสากล 

2.2 เพ่ือสร้างเสริมศักยภาพให้ผู้เรียนมีความสามารถเพ่ิมขึ้นในระดับสูง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์และเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์ 
2.4 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระบวนการคิด

วิเคราะห์ และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2.5 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให้มีความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบระดับชาติ (O–

NET) 
2.6 เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สารเคมี และสื่อเทคโนโลยีทีใ่ช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนทุก

ระดับชั้น 
2.7 เพ่ือให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้

ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
3. เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมำณ/ผลผลิต (OUTPUT)  
ผู้เรียนโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมจ านวน 500 คน ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล 4 กิจกรรม  
1. กิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net จ านวน 134 คน 
2. กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 500 คน 
3. กิจกรรม จัดซื้อ/จัดหา วัสดุและอุปกรณ์ และสารเคมี จ านวน 500 คน 
4. กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 3.2 เชิงคุณภำพ/ผลลัพธ์ (OUTCOME) 
3.2.1 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test หรือ 

O-NET) รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 
3.2.2 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ดีขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อ

วิทยาศาสตร์  
3.2.3 นักเรียน มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ิมขึ้น สามารถน าความรู้ไปปรับใช้

ในชีวิตประจ าวันได้ 
3.2.4 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 ห้อง (ห้องปฏิบัติการเคมี ห้องปฏิบัติการ

ชีววิทยา, ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์, ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ1) ที่มีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑแ์ละสารเคม ี

3.2.5 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 ห้อง (ห้องปฏิบัติการเคมี ห้องปฏิบัติการ
ชีววิทยา, ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์, ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ 1) มีสื่อเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 
 



 

4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net   
(Plan) วำงแผน 
   1. ประชุม วางแผนโครงการ 
   2. เขียนโครงการเสนออนุมัติ 
   3. ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

 
ส.ค.-ก.ย. 64 

  
ครูคนึง 

 

(Do) ปฏิบัติ 
   1. จัดสร้างและท าเครื่องมือ (คู่มือ , 
แนวข้อสอบ) 
   2. ด าเนินการสอนเสริม ซึ่งจัดสอน
เ พ่ิม เติ ม ในคาบ เ รี ยน โดยจะมี กา ร
สอดแทรกเนื้อหาที่ใช้การทดสอบพร้อม
ทั้งให้นักเรียน ฝึกท าข้อสอบ O – NET  
   3. จัดติวนักเรียน ม.3 1 ครั้ง/สัปดาห์     
   4. จัดติวนักเรียน ม.6 1 ครั้ง/สัปดาห์ 

 
ตลอด

ปีงบประมาณ 
 

 
4,500 

 
ครูกลุ่มสาระฯ 

(Check) ตรวจสอบ 
   1. สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   2. สรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน 

 
มี.ค-เม.ย.65 

  
ครูกลุ่มสาระฯ 

(Action) กำรปรับปรุงแก้ไข 
   คุณครูในกลุ่มสาระฯ ร่วมกันประชุม
สรุปผลการจัดกิจกรรม รวมทั้งร่วมกัน
อภิปรายปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือก าหนด
เป็นข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมใน
ครั้งต่อไป 

 
ก.ย.65 

  
ครูกลุ่มสาระฯ 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมอัจฉริยะภำพทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
Plan (วำงแผน) 
   1. ประชุมวางแผนกิจกรรม 
   2. เขียนกิจกรรมเสนออนุมัติ 
   3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 
ก.ย. 2564 

  
ครูคนึง 

ครูกลุ่มสาระฯ 
 

Do (ปฏิบัติ) 
   1. คัดเลือกนักเรียนที่มีความสนใจเข้า
ค่ายอัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์ 
   2.  จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
และน านักเรียนศึกษาดูงาน 
 

 
ธ.ค.64-ม.ค.65 

 

 
 
 

10,000 

 
ครูกลุ่มสาระฯ 



 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

Check (ตรวจสอบ) 
   1. ติดตามการด าเนินงาน 

 
ก.พ.65 

  
ครูกลุ่มสาระฯ 

Action  (กำรปรับปรุงแก้ไข) 
   1. สรุปผลด าเนินการและประเมินผล
การด าเนินการ 

 
ก.พ.65 

  
ครูกลุ่มสาระฯ 

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อ/จัดหำวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และสำรเคมี 
(Plan) วำงแผน 
   1. ประชุมวางแผนโครงการ 
   2. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
   3. ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

 
ต.ค.64 

  
ครูคนึง 

ครูกลุ่มสาระฯ 

(Do) ปฏิบัติ 
   1. ส ารวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์
ครุภัณฑ์และสารเคมีที่ใช้ส าหรับการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ทุกรายวิชา 
   2.  จั ดซื้ อวั สดุ –อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ 
สารเคมี 
   3.  ใ ช้ วั ส ดุ อุ ป ก รณ์ ค รุ ภั ณ ฑ์ และ
สารเคมีในการจัดการเรียนการสอน 

 
ต.ค.64 

 
พ.ย.64 

พ.ย.64-ก.ย.65 

 
 
 
 

30,000 

 
ครูกลุ่มสาระฯ 

(Check) ตรวจสอบ 
   1. ติดตามการด าเนินการ 

 
พ.ย.64-ก.ย.65 

  
ครูกลุ่มสาระฯ 

(Action) กำรปรับปรุงแก้ไข 
   1. สรุปรายงานกิจกรรม จัดซื้อ/จัดหา
วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑแ์ละสารเคมี 

 
พ.ย.64-ก.ย.65 

  
ครูกลุ่มสาระฯ 

กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
(Plan) วำงแผน 
   1. ประชุมวางแผนโครงการ 
   2. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
   3. ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

 
23-31 ต.ค.64 

  
ครูคนึง 

ครูกลุ่มสาระฯ 

(Do) ปฏิบัติ 
   1 .  ส า ร วจคว ามต้ อ งการ ในการ
ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ สื่ อ เ ท ค โ น โ ล ยี
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
   2. จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ต่างๆ 
   3. ใช้วัสดุ-ครุภัณฑ์ในการปรับปรุง
ระบบสื่อเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ 

 
1-30 พ.ย.64 

 
 
 
 

5,000 

 
ครูกลุ่มสาระฯ 



 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

(Check) ตรวจสอบ 
   1. ติดตามการด าเนินการ 

 
1-15 ธ.ค.64 

  
ครูกลุ่มสาระฯ 

(Action) กำรปรับปรุงแก้ไข 
   1. สรุปรายงานกิจกรรม จัดซื้อ/จัดหา
วัสดุ-ครุภัณฑ์ในการปรับปรุงระบบสื่อ
เ ท ค โ น โ ล ยี ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ท า ง
วิทยาศาสตร์ 

 
16-31 ธ.ค.64 

  
ครูกลุ่มสาระฯ 

5. งบประมำณ  49,500  บำท   
6. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรมที่ 1   กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net  
ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ตลอดจนพัฒนาความรู้ความสามารถเต็มตาม

ศักยภาพจนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรมติวความรู้ O-net ส าหรับนักเรียน
ชั้น ม.3 และ ม.6 

งบประมำณที่ใช้ 4,500 บำท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รายละเอียดค่าใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 ติวความรู้ O-net ม.3 และ ม.6 - - 4,500 - - - 
รวมทั้งสิ้น   4,500    

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ตลอดจนพัฒนาความรู้ความสามารถเต็มตาม

ศักยภาพจนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้กับนักเรียนที่มีความสามารถทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู้ แก้ปัญหา มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างมีเหตุผล 
 งบประมำณที่ใช้ 10,000 บำท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รายละเอียดค่าใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดำห์
วิทยำศำสตร์ (ในโรงเรียน) 
   1) ประกวดจัดบอร์ดความรู้
เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ 
  2)  แ ข่ ง ขั น ต อ บ ปั ญ ห า

 10,000     



 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รายละเอียดค่าใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
   3) แข่งขันทักษะการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ เช่น รถบรรทุก
ไข่ ชูชีพไข่ ขว้างไข่ไกล เป็นต้น 
  4) แข่งขันเครื่องบินพับกระดาษ 
เครื่องร่อน จรวดขวดน้ า 
   5) แข่งขัน Scince show ม.
ต้น  และ ม.ปลาย 
   6)  แ ข่ ง ขั น ว า ด ภ า พ ท า ง
วิทยาศาสตร์ 
   7)  ป ร ะ ก ว ด ค า ข วั ญ วั น
วิทยาศาสตร์ 
   8)  ประกวดร้ อง เพลงแนว
วิทยาศาสตร์ 
   9) จัดเวทีสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
(ในโรงเรียน)  
   10) จัดท าเกียรติบัตร  
2. จัดกิจกรรมน ำนักเรียนศึกษำ
ดูงำนหอดูดำว จังหวัดสงขลำ 

รวมทั้งส้ิน  10,000     

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม จัดซื้อ/จัดหำ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และสำรเคมี  
ด าเนินการจัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และสารเคมี ส าหรับจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

วิทยาศาสตร์ 
งบประมำณที่ใช้ 30,000 บำท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รายละเอียดคา่ใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

   - วั สดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ใน 
ห้องปฏิบัติการ 
   - สารเคมีอ่ืนๆ 
   - อุปกรณ์อ่ืนๆ 

  30,000  

  

รวมทั้งสิ้น   30,000    
 



 

 กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมปรับปรุง ซ่อมแซมห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 ด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับครูใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพ 

งบประมำณที่ใช้ 5,000 บำท  

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รายละเอียดค่าใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

   - ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ าใน
ห้องปฏิบัติการเคมี ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์กายภาพ 

  5,000 
   

รวมทั้งสิ้น   5,000    
7. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net  
ผลผลิต (Output) 
   1. นักเรียน ม. 2, ม. 3, และ ม. 6 เข้าร่วม
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการทดสอบ
ระดับชาติ ร้อยละ 100 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
   1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น  
   2. นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน(O–NET) รายวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน  
   3. นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย มี
ความพร้อมในการสอบเข้าสถาบันอ่ืนได้เพ่ิมข้ึน  

 
- สังเกต , การร่วม
กิจกรรม 
 
 
 
- การทดสอบความรู้ 
- การทดสอบ O – NET  
การร่วมกิจกรรม 

 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถามความ
คิดเห็น 
- แบบประเมินพฤติกรรม
จากครูและนักเรียน 
- คู่มือและข้อสอบ 
- คู่มือและข้อสอบ 
- แบบสอบถามความ
คิดเห็น 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ 
ผลผลิต (Output) 
   1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ร้อยละ  100 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
   1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาร้อยละ 
100 
   2.  นั ก เรี ยนที่ เ ข้ า ร่ วมกิจกรรม ส่ ง เสริ ม
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์มี

 
- สังเกต 
- สอบถาม 
 
- สังเกต 
- สอบถาม 
 

 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

 



 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ดีขึ้นและมีเจตคติที่
ดีต่อวิทยาศาสตร์ร้อยละ 100 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม จัดซื้อ/จัดหำ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และสำรเคมี 
ผลผลิต (Output) 
   1.  ผู้ เ รี ยนมีวั สดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และ
สารเคมีเพ่ือใช้ในกิจกรรมการทดลองรายวิชา
วิทยาศาสตร์ทุกระดับชั้น 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
   1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ของสูงขึ้นซึ่งเกิดจาก
การได้ลงมือปฏิบัติหรือทดลอง  
   2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริง อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 

 
- การประเมินความพึง
พอใจ 
 
 
- การทดสอบความรู้ 
- การประเมินความพึง
พอใจ 

 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ  
 
 
- แบบทดสอบ 
- แบบประเมินความพึง 
พอใจ  

 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ผลผลิต (Output) 
   1. มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จ านวน 
4 ห้อง มีระบบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย 
   2.  ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น ร า ย วิ ช า
คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
   1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
   2. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน เรียนรู้ในรายวิชา
คอมพิวเตอร์ให้เพ่ิมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
- สังเกต 
- ประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
 
- สังเกต 
- ประเมินความพึงพอใจ 
- สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 

 
- แบบสังเกต 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 
 
 
- แบบสังเกต 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
- แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 

8.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์มีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ดีขึ้นและมีเจตคติที่
ดีต่อวิทยาศาสตร์  

2. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และการน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจ าวันได้ 

3. นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 มีความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบระดับชาติ (O–NET) 
4. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ในรายวิชา

วิทยาศาสตร์โดยรวมเพ่ิมข้ึน 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 
6. กระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ

ตอนปลาย ให้มีความพร้อมในการสอบเข้าสถาบันอ่ืนได้มากขึ้น 



 

7. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นจากการได้ลงมือปฏิบัติหรือทดลอง  
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนวิทยาศาสตร์ ที่ครบสมบูรณ์ 
9. นักเรียนมีความสนใจ มีความมุ่งมั่น ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ 
10. นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ 

คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ เพ่ิมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

11. มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จ านวน 4 ห้อง มีระบบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของนักเรียน 

12. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 

13. นักเรียนมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีที่สูงขึ้น 
14. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 

9. วิเครำะห์หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เงื่อนไขควำมรู้ 
          - ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-Net) 

- ข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- งบประมาณท่ีใช้บริหารจัดการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- วัสดุอุปกรณ ์ครุภัณฑแ์ละสารเคมปีระจ าห้องปฏิบัติการต่างๆ  

 เงื่อนไขคุณธรรม 
          - หลักความเสมอภาค      - ความสามัคคี 

- การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่     - การแบ่งปัน 
 หลักควำมพอประมำณ 
 - นักเรียนได้รับการติวทบทวนเนื้อหาในเรื่องต่างๆ ที่สอดคล้องกับแนวทางการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-Net) 

- นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับวัย ศักยภาพใน
การเรียนรู้แนวคิด วิทยาการหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ตามยุคของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

- ใช้งบประมาณที่เพียงพอเหมาะสมในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
- ห้องปฏิบัติการในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ

สารเคมีเพียงพอเหมาะสมกับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
หลักกำรมีเหตุผล 
- เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้รายวิชาและกิจกรรมต่างๆในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - เพ่ือให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยะภาพ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

 - การวางแผนการจัดกิจกรรมและการติว  - การวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
มิติวัตถ ุ
- ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 



 

มิติสังคม 
- ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของตนเองและ

ท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
มิติสิ่งแวดล้อม 
- การใช้วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และสารเคมีได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
มิติวัฒนธรรม 

 - เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการท างานร่วมกันอย่างรู้รักสามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และรู้จักแบ่งปัน 
 
 
 
ลงชื่อ                             ผู้เสนอโครงการ 
           (นางคนึง ทองบุญชู) 
         ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 
 

ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาววิมลพัชร สุวรรณวัฒน์) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ        ผู้อนุมตัิโครงการ 
              (นายมนัส พิพัฒน์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำรพัฒนำกลุ่มสำระสังคมศึกษำฯ 
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10  

ข้อ 1 (1.1) , (1.2) , (1.3) , (1.4)   ข้อ 2 (2.1) , (2.2) , (2.3) , (2.4) 
 ข้อ 4 (4.1) , (4.2) , (4.3)  
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อ 1 (1.1) (3)    
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

มาตรฐานที่ 1 (1.1) , (1.2) มาตรฐานที่ 2 (2.3) , (2.4)  มาตรฐานที่ 3 (3.1)  
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  
 กลยุทธ์ที่ 4 (1), (10) , (11) , (12) 
จุดเน้นกำรด ำเนินงำน สพม.13 ข้อ 1 (1) , (2) ข้อ 2 (5)     
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2   

ลักษณะโครงกำร    ใหม่         ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ผู้รับผิดชอบ            1. นางเฉลิมศรี  รงรัตน์    2. นางสาวรัศมี  อมวัง   

3. นายศิริศักดิ์  ทองเหมือน 4. นางภาวีณา  วิเชียร   
5. นางสาวเจนจิรา  ชายภักตร์  

งบประมำณทั้งสิ้น  23,000 บาท 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2564 – 30  กันยายน  2565 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พุทธศักราช 2542 ได้ก าหนดให้การจัดการศึกษาตามหลักสูตรต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรม 
 การปฏิรูปการศึกษามุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ จึงมุ่งเน้นหนักให้นักเรียนคิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาได้  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพตาม
จุดมุ่งหมายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

2.2 เพ่ือจัดแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นและการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.4 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถพิเศษเข้าร่วมแข่งขันทักษะในงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

 2.5 เพ่ืออนุรักษ์ความเป็นไทย และสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
2.6 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ิมข้ึน  
2.7 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ให้มีความสามารถในการผลิตสื่อและ

นวัตกรรม การเรียนการสอนในวิชาสังคมศึกษาเพ่ือจัดการเรียนรู้  



 

2.8 เพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการสังคมศึกษาฯให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ 
3.  เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ 

3.1.1 ครูและบุคลากร  6  คน  
3.1.2 นักเรียน  484 คน   

3.2 เชิงคุณภำพ 
3.2.1 ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 มีความตระหนัก รอบรู้ สามารถวิเคราะห์สภาพการณ์

ทางระบบนิเวศธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยม วิถี
ชีวิต และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.2.2 ผู้เรียนทุกคนมีศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกในความเป็นไทย รับผิดชอบต่อสังคม
และมีความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย 

3.2.3 นักเรียนมีทกัษะร่วมกิจกรรมต่างๆ ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน 
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
   1.1 ประชุมสมาชิกในกลุ่มสาระ 
   1.2 เตรียมเอกสารผลการเรียนกับค่ า
เป้าหมายแต่ละรายวิชา 
   1.3 เตรียมเอกสารมาตรฐาน/ตัวชี้ วัด
คะแนน o-net และ ม.6 

ต.ค.64  
 

 นางเฉลิมศรี 
รงรัตน์ 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
   2.1 เตรียมเอกสารผลการเรียนกับค่ า
เป้าหมายแต่ละรายวิชา 
   2.2 เตรียมเอกสารมาตรฐาน/ตั วชี้ วั ด
คะแนน ม.6 ปี2563 ที่มีคะแนนต่ ากว่าค่า
เป้าหมาย 
   2.3 รวบรวมข้อสอบย้อนหลัง 3 ปี โดยแยก
เป็นสาระ 
   2.4 จัดท าแบบทดสอบ 
   2.5 ติว o-net ด้วยแบบทดสอบ 
   2.6 จัดท าค าถามกิจกรรมถาม-ตอบ
กฎหมาย  
   2.7 จัดซื้อหนังสือ Thai Atlas ,  world 
Atlas ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

พ.ย.64 - ก ย. 65 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,000 
 

5,000 

คณะกรรมการ
ตามค าสั่ง 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 ประเมินผลเป็นระยะ  

15-20 ก.ย.65   



 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

   3.2 ทดสอบความรู้แต่ละรายวิชา 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
   4.1 สรุปเชิงปริมาณในระดับต่างๆคิดเป็น
จ านวนคน  /ร้อยละ  
   4.2 สรุปรวบรวมปัญหาอุปสรรครายงาน
เพ่ือการพัฒนาต่อไป 

30 ก.ย.65 

  

กิจกรรมที่ 2 งำมอย่ำงไทย 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
   1.1 ประชุมสมาชิกในกลุ่มสาระ 
   1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
   1.3 จัดเตรียมเอกสาร 
   1.4 ประสานวิทยากร 
   1.5 เตรียมของที่ระลึกส าหรับวิทยากร 

พ.ย.64 
 

 นางภาวีณา 
วิเชียร 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
   2.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
   2.2 ประชุมนักเรียนใหม่ ม.1 และม.4 
   2.3 ฝึกปฏิบัติมารยาทไทยกับวิทยากร 

1-15 ธ.ค. 64 
 

4,000 บาท คณะกรรมการ
ตามค าสั่ง 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 ทดสอบภาคปฏิบัติรายกลุ่ม รายบุคคล 
   3.2 ทดสอบภาคความรู้ 

20 ธ.ค.64   

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
   4.1 สรุปเชิงปริมาณผ่านในระดับต่างๆคิด
เป็นจ านวนคน/ร้อยละ  
   4.2 สรุปรวบรวมปัญหาอุปสรรครายงาน
เพ่ือการพัฒนาต่อไป 

ม.ค.65 

  

กิจกรรมที่ 3 แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่นหำดส ำรำญ 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
   1.1 ประชุมคณะกรรมการ 
   1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
   1.3 จัดเตรียมเอกสาร 

1 ธ.ค.6ภ  
 

 นางสาว 
รัศมี อมวัง 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
   2.1 ส ารวจภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   2.2 แยกประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   2.3 เรียนรู้ภูมิปัญญาแยกเป็นระดับชั้นละ 1
เรื่อง 
 

4 ม.ค.-20 มี.ค.65 2,000 บาท  



 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 เก็บรวบรวมข้อมูล 

4 ก.ค.-20 ส.ค.65   

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
   4.1 สรุปรายงาน 
   4.2 หาแนวทางปรับปรุง 

20 ก.ย.65 
  

กิจกรรมที่ 4 สอบธรรมศึกษำ 
1. ข้ันด ำเนินกำร 
    1.1 แต่งตั้งคณะท างาน 
    1.2 ประชุมวางแผนการท างาน 
    1.3 จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
    1.4 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดปีการศึกษา  

1.นางภาวีณา  
วิเชียร 
2.นายศิริศักดิ์ 
ทองเหมือน 

2. ขั้นปฏิบัติ  ด าเนินกิจกรรม 
   2.1 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการสอบ
ธรรมศึกษาชั้น  ตรี  โท  เอก  มีนักเรียนสนใจ 
   2.2 จัดพิมพ์ชื่อนักเรียนใน ธ.ศ. ตรี  โท 
เอก  ลงในแบบส ามะโนครัวผู้ขอเข้าสอบธรรม
ศึกษา  จัดส่งบัญชีรายชื่อนักเรียนทั้งหมด
สมัครให้เจ้าส านักเรียน เจ้าส านักเรียนจะได้ส่ง
รายชื่อให้แม่กองธรรมสนามหลวงอีกท่ีหนึ่ง 
   2.3 จัดหาหนังสือหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี 
โท  เอก  ให้นักเรียนทุกคนได้ไปศึกษา 
   2.4 การจัดการเรียนการสอน  มีการนิมนต์
พระวิทยากรมาให้ความรู้เป็นครั้งเป็นคราว 
วิชาการแต่งกระทู้ธรรม ตามระดับชั้นตรี  โท  
เอก  โดยเน้นกระบวนการต่างๆ  ดังนี้ 
       1. กระบวนการคิดนักเรียนอย่างเป็น
ระบบและมีเหตุผลในการอธิบาย 
       2. การอธิบายหลักธรรมที่จะน าไปใช้ใน
ชีวิตจริง 
       3. ตระหนักเห็นคุณค่าของจริยธรรม
บาปบุญคุณโทษต่าง ๆ 
       4. ให้รู้จักการคิดวิเคราะห์และประเมิน
ค่าในด้านความด ี
       5. จัดสอบธรรมศึกษา ตามวันเวลาที่แม่
กองธรรมสนามหลวงก าหนด 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

3,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
ตามค าสั่ง 

 
 
 
 
 
 



 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

3. ข้ันตรวจสอบ 
    3.1 ประเมินผลกิจกรรม 

ธ.ค. 65  คณะกรรมการ 
ตามค าสั่ง 

4. ข้ันปรับปรุงแก้ไข 
    4.1 ปรับปรุงในแต่ละข้ันตอนของกิจกรรม 
    4.2 รวบรวมปัญหา/อุปสรรคเพ่ือปรับปรุง
ต่อไป 

  
ครู  

กลุ่มสาระฯ 

กิจกรรม ที่ 5 วันส ำคัญของไทย    

1. ขั้นด ำเนินกำร 
    1.1 แต่งตั้งคณะท ำงำน 
    1.2 ประชุมวำงแผนกำรท ำงำน 
    1.3 จัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำน 
    1.4 ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

10 พ.ย.64  นำงสำวเจนจิรำ 
ชำยภักตร์        

2. ขั้นปฏิบัติ  ด าเนินกิจกรรมโดย 
    - ให้นักเรียนจัดบอร์ดความรู้ 
    - ให้นักเรียนน าเสนอความรู้หน้าเสาธง 
    - นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 
    - นักเรียนบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญ 
    2.1 วันลอยกระทง 
    2.2 วันพ่อแห่งชาติ 
    2.3 วันมาฆบูชา 
    2.4 วันวิสาขบูชา 
    2.5 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
ราชินี 
    2.6 วันอาสาฬหบูชา 
    2.7 วันเข้าพรรษา 
    2.8 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 
    2.9 วันแม่แห่งชาติ 
    2.10 วันฮารีรายอ 

 
 
 
 
 
 

พ.ย.643 
5 ธ.ค.64 
ก.พ.65 
พ.ค.65 

3 มิ.ย.65 
 

ก.ค.65 
ก.ค.65 

28 ก.ค.65 
12 ส.ค.65 

2,000  

3. ขั้นตรวจสอบ 
    3.1 ประเมินผลกิจกรรม 

  คณะกรรมการ 
ตามค าสั่ง 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
   4.1 ปรับปรุงในแต่ละข้ันตอนของกิจกรรม 
   4.2 รวบรวมปัญหา/อุปสรรคเพ่ือปรับปรุง
ต่อไป 

  ครูกลุ่มสาระฯ 



 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมพัฒนำครูสู่สำกล 
1. ข้ันด ำเนินกำร 
    1.1 ประชุมวางแผนการท างาน 
    1.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

10 พ.ย.64  นางเฉลิมศรี 
รงรัตน์ 

 
2. ขั้นปฏิบัติ  ด าเนินกิจกรรมโดย 
    - ประสานงานกับโรงเรียนที่ไปศึกษาดูงาน 
    - ศึกษากิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มสาระฯ 
    - วางแนวทางการน าไปใช้ 
    - น ามาสู่การปฏิบัติกับนักเรียน 

 
 
 
 

 

3,000 บาท คร ู
กลุ่มสาระฯ 

 

3. ข้ันตรวจสอบ 
    3.1 ประเมินผลกิจกรรม 

  คณะกรรมการ 
ตามค าสั่ง 

4. ข้ันปรับปรุงแก้ไข 
    4.1 ปรับปรุงในแต่ละข้ันตอนของกิจกรรม 
    4.2 รวบรวมปัญหา/อุปสรรคเพ่ือปรับปรุง
ต่อไป 

  คร ู
กลุ่มสาระฯ 

5. งบประมำณ  23,000 บาท 
6. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรมที่ 1  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ  
- จัดกิจกรรมถาม-ตอบปัญหาทางกฎหมาย  
- จัดซื้อหนังสือ Thai Atlas   world Atlas  

งบประมำณที่ใช้ 9,000 บำท  (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รายละเอียดคา่ใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน 

เรียนฟรี อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

จัดกิจกรรมถาม -ตอบปัญหาทาง
กฎหมาย 

 4,000     
 

  

จัดซื้อหนังสือ Thai Atlas   world 
Atlas 

  5,000    

รวมทั้งสิ้น  4,000 5,000    
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมงำมอย่ำงไทย 
จัดกิจกรรมอบรมมารยาทไทยให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เพ่ือให้นักเรียนมีมารยาทที่

งดงามสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
งบประมำณที่ใช้ 4,000 บำท  (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
 
 



 

 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รายละเอียดคา่ใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน 

เรียนฟรี อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

ค่าของที่ระลึกวิทยากร    500      
ค่าอาหารว่าง    1,500     
เอกสาร  2,000     

รวมทั้งสิ้น 500 3,500     
กิจกรรมที่  3 แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่นหำดส ำรำญ   
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหาดส าราญ โดยให้นักเรียนได้ท าการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิ

ปัญญาท้องถิน่ของอ าเภอหาดส าราญ 
งบประมำณที่ใช้ 2,000 บำท  (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รายละเอียดคา่ใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน 

เรียนฟรี อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

ค่าของที่ระลึกวิทยากร     2,000        
รวมทั้งสิ้น 2,000        

กิจกรรมที่ 4  สอบธรรมศึกษำ  
ด าเนินการจัดติวและจัดสอบธรรมศึกษาร่วมกับส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวงให้กับนักเรียน 

ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก 
งบประมำณที่ใช้ 3,000 บำท  (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รายละเอียดคา่ใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน 

เรียนฟรี อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

ค่าวัสดุ/อุปกรณ์     1,000    
ค่าอาหารว่างกรรมการคุมสอบ  2,000     

รวมทั้งสิ้น  2,000 1,000    
กิจกรรมที่ 5 วันส ำคัญของไทย 
จัดกิจกรรมวันส าคัญของไทย วันส าคัญของชาติ ศาสนาและสถบันพระมหากษัตริย์ จัดบอร์ด

ความรู้ในห้องเรียน และบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
งบประมำณที่ใช้ 2,000 บำท  (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รายละเอียดคา่ใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน 

เรียนฟรี อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

ของรางวัล ผู้ร่วมกิจกรรม  1,500     



 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รายละเอียดคา่ใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน 

เรียนฟรี อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

กระดาษท าเกยีรติบัตร  500     
รวมทั้งสิ้น  2,000     

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมพัฒนำครูสู่สำกล 
ศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯโรงเรียนที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
งบประมำณที่ใช้ 3,000 บำท  (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รายละเอียดคา่ใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน 

เรียนฟรี อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

ศึกษาดูงาน 3,000      
รวมทั้งสิ้น 3,000      

7. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสรุปผลการการจัดการ
เรียนรู้ 

2. กิจกรรมงามอย่างไทย ท ด ส อบ ภ า ค ป ฏิ บั ติ แ ล ะ
ความรู้ 

แบบสังเกต   
แบบทดสอบ 

3. แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหาด
ส าราญ 

ทดสอบภาคปฏิบัติ 
ชิ้นงาน 

แบบสังเกต   
แบบตรวจชิ้นงาน 

4. สอบธรรมศึกษา ทดสอบ รายงานผลการสอบ แบบทดสอบ 
5. วันส าคัญของไทย ตรวจบอร์ดความรู้   

การน าเสนอความรู้ 
แบบประเมิน   

6 กิจกรรมพัฒนาครูสู่สากล แบบสอบถาม รายงานการศึกษาดูงาน 
8.   ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 8.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
 8.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถ
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 8.3 นักเรียนสืบสานและอนุรักษ์ความเป็นไทยด้วยความภาคภูมิใจ 
9. วิเครำะห์ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 เงื่อนไขควำมรู้ 

- กิจกรรมที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ครูต้องรู้ test  
blueprint ของปี2565 วิเคราะห์ตัวชี้วัดที่มีคะแนนน้อย ศึกษาข้อสอบย้อนหลัง 

- กิจกรรมที่ 2 งามอย่างไทย  เรียนรู้มารยาทไทยตามสภาวัฒนธรรมแห่งชาติก าหนด 
- กิจกรรมที่ 3 แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหาดส าราญรู้วิถีชีวิตในท้องถิ่น 



 

- กิจกรรมที่ 4 สอบธรรมศึกษา รู้วิชาหลัก 4 วิชาใช้ในการสอบ 
- กิจกรรม ที่ 5 วันส าคัญของไทย รู้วันส าคัญต่างๆ ของไทย 
- กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมพัฒนาครูสู่สากลส ารวจความต้องการของครูที่ต้องการพัฒนา 

 เงื่อนไขคุณธรรม 
- ความรับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา  อดทน  ใฝ่เรียนรู้  รักควาเป็นไทย 

 หลักควำมพอประมำณ 
- ด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ ปรับยืดหยุ่นตามความเหมาะสม 

 หลักกำรมีเหตุผล 
- เมื่อนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ แล้วนักเรียนมีความพร้อมในการสอบ o-net  , มีมารยาท

งาม ภูมิใจในท้องถิ่น มีหลักธรรมในการด ารงชีวิต ร่วมกิจกรรมวันส าคัญได้เหมาะสม  ครูได้พัฒนาตนเอง
ตามความต้องการ 
 หลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

- เมื่อนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ แล้ว นักเรียนสามารถวางแผนการเตรียมตัวสอบ o-net  
สอบธรรมศึกษาได้ตามความสามารถ ระมัดระวังกิริยามารยาทที่แสดงออกต่อบุคคลต่างๆ ได้ถูกกาลเทศะ 
จัดบอรด์กิจกรรมวันส าคัญได้ส าเร็จ ครูวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้หลากหลาย ป้องกันภาวะการ
เสี่ยงที่จะเกิดข้ึน 
 มิติวัตถ ุ

- นักเรียนมีทักษะการท าข้อสอบ o-net  ข้อสอบธรรมศึกษา มีทักษะในการใช้วัสดุ ขอุปกรณ์ใน
การจัดบอร์ด 
 มิติสังคม 

- นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสงบ รู้รักสามัคคี ไม่เบียดเบียน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีภาวะผู้น า ผู้
ตาม เกิดประชาธิปไตย  
 มิติสิ่งแวดล้อม 

- นักเรียนรู้รักษา อนุรักษ์ ความเป็นไทย รักท้องถิ่น ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่า  
 มิติวัฒนธรรม 

- นักเรียนภูมิใจในท้องถิ่น ร่วมสืบสาน  อนุรักษ์ความเป็นไทย ยึดมั่นในหลักธรรมตามศาสนาที่ตน
นับถือ 

 

ลงชื่อ                     ผู้เสนอโครงการ 
          (นางเฉลิมศรี รงรัตน์) 
        ครู ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 
ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาววิมลพัชร สุวรรณวัฒน์) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ        ผู้อนุมตัิโครงการ 
              (นายมนัส พิพัฒน์) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

 



 

โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและพัฒนำศักยภำพนักกีฬำ 
 

พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10  ข้อ 2 (2.1) , (2.2) , (2.3) , (2.4) 
 ข้อ 3 (3.1) , (3.2) , (3.3)   ข้อ 4 (4.1) , (4.2) , (4.3)  
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อ 1 (1.1) (1) , (2) , (3) , (4) ข้อ 1 (1.2) (4)    ข้อ 2 (2) , (4)   
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 (1.1) , (1.2) มาตรฐานที่ 2 ( (2.3) , (2.4)  

มาตรฐานที่ 3 (3.1) , (3.2) , (3.3) , (3.4) , (3.5)  
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
 กลยุทธ์ที่ 4 (1) , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (9) , (10) , (11) , (12) 
จุดเน้นกำรด ำเนินงำน สพม.13 ข้อ 1 (1) , (2) ,(3)  ข้อ 2 (1), (5)     
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 5 
ลักษณะโครงกำร    ใหม่          ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ   นายอภิชาติ  นวลแก้ว 
งบประมำณทั้งสิ้น  122,000   บาท 
ระยะเวลำด ำเนินกำร       1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย

มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้าน เพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกของการ  ท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู ้อื่นได้อย่างมี
ความสุข เพื่อพัฒนานักเรียนของโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมด้านกีฬาให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวนักเรียน
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ โครงการการฝึกซ้อมกีฬาพัฒนาทักษะทางด้านกีฬากิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี
ภายใน (ฟ้า-ขาว เกมส์)  กิจกรรมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเองทั้ง
ในด้านวิชาการ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  น าความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้ในแต่ละวิชามา
บูรณาการให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้แก่ตนเองและสังคม  สอดคล้องกับนโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 
ปี อย่างมีคุณภาพ  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ในปัจจุบันการพัฒนาด้านกีฬาและการออกก าลังกาย เป็นสื่ออย่างหนึ่งที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีการ
พัฒนาการในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ สติปัญญา ความสามัคคี มีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตลอดจนการมีวินัยในตนเอง ในการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษา จ าเป็นต้องมีสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอแก่ผู้เรียน  กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษาจึง
ได้จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาขึ้น เพ่ือสร้างความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ การพัฒนาคุณภาพ เด็กไทยยุคใหม่ ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การใช้สื่อ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ ให้พียงพอต่อ
นักเรียนในการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่มีความเป็นเลิศทั้งทางด้านวิชาการและการกีฬา ให้ได้มี
โอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ และสร้าง
ชื่อเสียงให้ตนเอง 
 



 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาเฉลี่ยตามเกณฑ์  

2.2 เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้  
2.3 เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีให้กับนักเรียน  
2.4 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจตาม

จุดประสงค์ด้านวิชาการ ตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2.5 เพ่ือสร้างนักเรียนเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ

และด้านการกีฬา 
3. เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมำณ/ผลผลิต (OUTPUT)  
               3.1.1 นักเรียนโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมทุกคนที่เรียนรู้รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
      3.1.2 นักเรียนทุกคนทท่ีเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ ทั้งด้านวิชาการและกีฬา 
 3.2 เชิงคุณภำพ/ผลลัพธ์ (OUTCOME) 
      3.2.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและโรงเรียน 
         3.2.2 นักเรียนทุกคนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ สามารถพัฒนาทักษะได้สูงขึ้นและ
สร้างผลงานได้เป็นที่น่าพอใจ 
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 

รำยกำร/กิจกรรม ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้ออุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
    1.1 ประชุมบุคลากร วางแผนงาน 
    1.2 เสนอโครงการ 

 
ต.ค. 64 
พ.ย. 64 

 
- 
- 

ครูอภิชาติ 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
    2.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 

 
พ.ย.64-ก.ย.65 

 
58,500 

ครูอภิชาติ 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    3.1 การใช้สื่ออุปกรณ์และการส ารวจ
อุปกรณ ์
    3.2 รายงานผล 

พ.ย.64-ก.ย.65 - 

ครูอภิชาติ 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงด้ำนกีฬำ  
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
    1.1 ประชุมและวางแผนงาน 
    1.2 เสนอโครงการ 
    1.3 แต่งตั้งคณะท างาน 

 
ต.ค.64 

 
- 

ครูอภิชาติ 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
    2.1 ให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการกีฬา
อย่างหลากหลายเพื่อนักเรียนหาทางเลือก 
    2.2 รับสมัครนักเรียนที่ตนสนใจในแต่ละ

 
พ.ย.64 

 
พ.ย.64 

 
- 
 
- 

ครูอภิชาติ 



 

รำยกำร/กิจกรรม ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ประเภท 
    2.3 ฝึกทักษะพ้ืนฐานในกีฬาแต่ละประเภท 
    2.4 ฝึกซ้อมอย่างสม่ าเสมอทั้งในโรงเรียน
และนอกสถานศึกษา 
    2.5 น านักเรียนไปร่วมแข่งขันกีฬาแต่ละ
ประเภทในโอกาสต่างๆ ตามความเหมาะสม 

 
พ.ย.64-ก.ย.65 
พ.ย.64-ก.ย.65 

 
พ.ย.64-ก.ย.65 

 

 
- 
- 
 

16,500 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    3.1 แบบสังเกต แบบประเมิน 
    3.2 ประเมินผลการเข้าร่วมแข่งขันในระดับ
ต่างๆ 

 
พ.ย.64-ก.ย.65 
พ.ย.64-ก.ย.65 

 

 ครูอภิชาติ 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแข่งขันกีฬำ-กรีฑำสี (ฟ้ำ-ขำว เกมส์) 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
    1.1 ประชุมและวางแผนงาน 
    1.2 เสนอโครงการ 
    1.3 แต่งตั้งคณะท างาน 

 
ต.ค.64 
ต.ค.64 
พ.ย.64 

 
- 
- 
- 

ครูอภิชาติ 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
    2.1 จัดกิจกรรมกรีฑาสีภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2564 

 
มิ.ย.64-ก.ค.65 

 
45,000 

ครูอภิชาติ 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    3.1 ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
    3.2 รายงานผล 

 
ก.ค.65 
ส.ค.65 

 ครูอภิชาติ 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมทดสอบสมรรถภำพทำงกำย 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
    1.1 ประชุมและวางแผนงาน 
    1.2 เสนอโครงการ 
    1.3 แต่งตั้งคณะท างาน 

 
ต.ค.64 
ต.ค.64 
พ.ย.64 

 
- 

ครูอภิชาติ 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
    2.1 ให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการ
ทดสอบสมรรถภาพ น้ าหนัก ส่วนสูงไขมัน 
ความดัน แรงบีบมือ แรงเหยียดหลัง แรง
เหยียดขา ความอ่อนตัว 
    2.2 การวัดสมรรถภาพ น้ าหนัก ส่วนสูง
ไขมัน ความดัน แรงบีบมือ แรงเหยียดหลัง แรง
เหยียดขา ความอ่อนตัว 

 
พ.ค.65 

 
 
 

พ.ค.65 
 

 
- 
 
- 
 

2,000 
- 
 

ครูอภิชาติ 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    3.1 แบบสังเกต แบบประเมิน 

 
พ.ย.64-ก.ย.65 

 ครูอภิชาติ 



 

รำยกำร/กิจกรรม ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

    3.2 ประเมินผลการวัดสมรรถภาพ   พ.ย.64-ก.ย.65 
 

5. งบประมำณ  122,000  บำท   
6. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุส ำหรับท ำชั้นเก็บอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน 
จัดซื้ออุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน 
กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษาได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบบริหารการจัดการการ

เรียนรู้สุขศึกษาและพลานามัยขึ้น เพ่ือจัดเก็บ สื่อการเรียนการสอนให้เป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียน สามารถใช้สื่อการเรียนการสอนได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ ท าให้เกิด
การเรียนอยากเรียนรู้และท าให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น 

งบประมำณที่ใช้ 58,500  บำท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อืน่ๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
จัดซื้ออุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน 
 จัดซื้อลูกฟุตซอล  
 จัดซื้อลูกวอลเลย์บอล  
 จัดซื้อลูกตะกร้อ  
 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 

  28,500 30,000   

รวมทั้งสิ้น   28,500 30,000   
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมควำมเป็นเลิศทำงด้ำนกีฬำ 

 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาการทางด้านกีฬา นักเรียนได้มีทักษะการเล่นกีฬาที่ตนเองถนัดและ
สนใจอย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนได้พัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลสิ่ง
เสพติดนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์  มีคุณธรรม  จริยธรรมในการเล่นกีฬา ส่งผลให้ได้มีโอกาสเข้าร่วม
แข่งขันในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด และระดับต่างๆ ทั้งหน่วยงานเอกชนและ
หน่วยงานราชการต่อไป 

งบประมำณที่ใช้ 16,500 บำท  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนกีฬำ  16,500     
1. จัดซื้อชุดกีฬาฟุตบอล 2 ทีม       
2. จัดซื้อชุดกีฬาฟุตซอล 2 ทีม        
3. จัดซื้อชุดวอลเลย์บอล 1 ทีม        



 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
4. จัดซื้อชุดแฮนด์บอล 1 ทีม        

5. จัดซื้อชุดกีฬาตะกร้อ 2 ทีม        

6. จัดซื้อเวชภัณฑ์       

7. ค่าพาหนะฝึกซ้อม       
8. อ่ืนๆ       

รวมทั้งสิ้น  16,500     
 

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมแข่งขันกีฬำ-กรีฑำสี (ฟ้ำ-ขำว เกมส์) 
เพ่ือการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

จัดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพ่ือท าให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ท าให้
นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 6  ระบุไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่ายกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” 

ดังนั้น  โครงการกิจกรรมกีฬา-กรีฑาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2564 เป็นสนับสนุนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ที่จัดอย่างต่อเนื่องตอบสนองการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
เห็นความส าคัญ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมกรีฑาสีภายในเป็นอย่างดียิ่ง  

งบประมำณที่ใช้  45,000  บำท  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
กิจกรรมแข่งขันกีฬำ-กรีฑำสี 
(ฟ้ำ-ขำว เกมส์) 
1. ค่าจ้าง 
   - ค่าเช่าเตนท์ เครื่องเสียง โต๊ะ 
   - ค่าจ้างขนอุปกรณ์ 
   - ค่าจ้างท าพรุ 
   - ค่าจ้างท าไวนิล 
   - ค่าจ้างผลิตสื่อพิธีเปิด 
   - ค่าเช่าชุดกระบวนพาเหรด 
แต่งหน้านักแสดง 
   - ค่าจ้างจัดตกแต่งสถานที่ 

 

45,000 

    

2. ค่าตอบแทน 
   - วงดุริยางค ์

      



 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
   - กรรมการตัดสิน 
   - อ าห า รและ เ ค รื่ อ ง ดื่ ม ค่ า
น้ าแข็ง 
3. ค่าวัสดุ อุปกรณ ์       

รวมทั้งสิ้น  45,000     

7. กำรประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. มีสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ การสังเกตการส ารวจ แบบบันทึก 
2. ปฏิบัติตามตารางกิจกรรม การสังเกต แบบบันทึกการสังเกต 
3. การเข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร

แข่งขัน 
8.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 8.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาเฉลี่ยตามเกณฑ์  

8.2 มีวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้  
8.3 นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  
8.4 นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจตามจุดประสงค์ด้านวิชาการ ตาม

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
8.5 มีนักเรียนเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการและด้าน

การกีฬา 
9. วิเครำะห์ปรัชญำเศรษกิจพอเพียง 
 เงื่อนไขควำมรู้ 

- หลักการด้านกีฬา 
 เงื่อนไขคุณธรรม 

- อดทน ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ สามัคคี 
 หลักควำมพอประมำณ 

- กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียน 
- งบประมาณท่ีได้รับเพียงพอต่อการจัดโครงการ 
- ระยะเวลาพอเหมาะกับการจัดกิจกรรมในโครงการ 
หลักกำรมีเหตุผล 
- เพ่ือนักเรียนมีทักษะด้านกีฬาอย่างสร้างสรรค์ 
- เพ่ือนักเรียนมีสุนทรียภาพ ชื่นชม เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะของไทย 
- เพ่ือนักเรียนมีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบ 
- เพ่ือนักเรียนมีทักษะและมีความมุ่งมั่นในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 



 

หลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
- วางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ 
- วางแผนการใช้งบประมาณให้คุ้มค่า 
- ส ารวจนักเรียนที่มีความสามารถและถนัดทางการเรียนด้านกีฬา 
- วางแผนการฝึกซ้อมจนเกิดความช านาญ 
มิติวัตถ ุ
- อุปกรณ์ในการฝึกทักษะนักเรียนด้านกีฬา 
- วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการฝึกซ้อม 
- นักเรียนเกิดทกัษะในการเรียนวิชาสุขศกษาและพลศึกษา 
มิติสังคม 
- นักเรียนร่วมกันวางแผนการฝึกซ้อม รู้จักการช่วยเหลือกัน 
มิติสิ่งแวดล้อม 
- การดูแลบ ารุงรักษา อุปกรณ์ในการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา 

มิติวัฒนธรรม 

- เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของไทย 

 
 

ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
          (นายอภิชาติ  นวลแก้ว) 
        ครู ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 
ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาววิมลพัชร สุวรรณวัฒน์) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ        ผู้อนุมตัิโครงการ 
              (นายมนัส พิพัฒน์) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำรกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 ข้อ 1 (1.4)  

ข้อ 2 (2.1) , (2.2) , (2.3) , (2.4)     ข้อ 3 (3.1) , (3.2) , (3.3)  ข้อ 4 (4.1) , (4.2) , (4.3)  
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อ 1 (1.1) (1) , (2) , (3) , (4) ข้อ 1 (1.2) (2) , (4)  

ข้อ 5 (1) , (2)  ข้อ 6 (8) 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 (1.1) , (1.2)  

มาตรฐานที่ 2 (2.1) , (2.2) , (2.3) , (2.4) , (2.5) , (2.6)  
มาตรฐานที่ 3 (3.1) , (3.2) , (3.3) , (3.4) , (3.5)  

กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล กลยุทธ์ที่ 1 (5)  
 กลยุทธ์ที่ 3 (1) , (2) ,(3) , (5) , (6) , (7) , (8) , (9)  
 กลยุทธ์ที่ 4 (1) , (2) ,(3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (10) , (11) , (12) 
จุดเน้นกำรด ำเนินงำน สพม.13 ข้อ 1 (1) , (2) ,(3)  ข้อ 2 (1) , (3) , (5)      
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 5 
ลักษณะโครงกำร    ใหม่         ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ผู้รับผิดชอบ   1. นางรัศมี  ปราบเสร็จ 2. นายธีรศักดิ์  ม่วงไตรรัตน์ 
    3. นางชลิวรรณ  เบญจกุล 
งบประมำณทั้งสิ้น  18,000 บาท 
ระยะเวลำด ำเนินงำน   1 ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน  2565 

1. หลักกำรและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ .2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 

3) พ.ศ. 2553 หมวดที่ 4 มาตรา 22 กล่าวไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนในบริบทของการปฏิรูปการศึกษานั้น นอกจากการเรียนการสอน
หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการศึกษาต่างๆ แล้ว มักจะถามถึงคุณภาพและมาตรฐานใน
โรงเรียนซึ่งตัวบ่งชี้หรือสิ่งที่สามารถอธิบายและง่ายต่อการท าความเข้าใจก็คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในแต่สาระการเรียนรู้ ซึ่งจะสะท้อนถึงความสามารถของนักเรียนและคุณภาพของการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนที่ชัดเจน ในการจัดการเรียนการสอน ครูต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการ
สอนและการผลิตสื่อ การใช้สื่อหรือการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆและการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์ เป้าหมายของผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะและกระบวนการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 

การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เป็นวิชาที่มุ่งเน้นทักษะการท างาน 
และการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการเรียนรู้ภาคทฤษฎี จ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาผู้ เรียนได้เรียนรู้ เต็มตามศักยภาพ และหลากหลายธรรมชาติของแต่ละบุคคล รู้จักยอมรับ
ความสามารถที่แตกต่างกัน รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันอย่างมีเหตุมีผล รู้จักการคิดวิเคราะห์ในสิ่งที่
เรียนรู้อย่างเหมาะสม มีความภาคภูมิใจในตัวเอง มีนิสัยรักในการท างาน และสามารถค้นพบตัวเอง อัน



 

น าไปสู่การรู้จักหารายได้อย่างสุจริตในขณะเรียนหรือประกอบอาชีพในอนาคตรวมทั้งการศึกษาต่อศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จึงได้เห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนของ
กลุ่มสาระ และเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ .2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวดที่ 4 มาตรา 22 และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ .2560-
2579  
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านการงานอาชีพ 
2.2 ผู้เรียนตระหนักรู้ในความสามารถของตนเอง 
2.3 ผู้เรียนมีโอกาสท ากิจกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะและเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ 
2.4 เพ่ือให้ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร 

3.  เป้ำหมำย 
3.1 ด้ำนปริมำณ 

3.1.1 ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายที่เรียนในวิชาการงานอาชีพ 
3.2 ด้ำนคุณภำพ 

3.2.1 ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มีการพัฒนาด้านการงานอาชีพ 
3.2.2 ผู้เรียนทุกคนได้ตระหนักในความสามารถของตนเอง 
3.2.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ 

4.  วิธีด ำเนินกำร/ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที ่1 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนงำนช่ำง 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
   1.1 วางแผนการด าเนินงานตามโครงการ
และรายวิชาที่เปิดสอนงานช่าง  

ต.ค.64 - ครธูีรศักดิ์ 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
   2.1 ประชุมบุคลากรในกลุ่มสาระ  
   2.2 จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของงานช่าง 
   2.3 จัดซื้อวัสดุฝึกส าหรับงานช่าง 

พ.ย.64–ก.ย.65 6,000 ครธูีรศักดิ์ 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 ตรวจสอบวัสดุฝึกงานช่างตามท่ีจัดซื้อ  
   3.2 ตรวจสอบการน าวัสดุฝึกไปใช้งานในการ
จัดกิจกรรมการสอนให้ครบตามแผนที่วางไว้ใน
รายวิชางานช่าง 

พ.ย.64–ก.ย.65 - ครรูัศมีและคณะ 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act) 
   4.1 ตรวจเช็ควัสดุฝึกอุปกร์งานช่างที่ช ารุด
เสียหายระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ือปรับปรุงส าหรับกิจกรรมการเรียนการสอน
ครั้งต่อไป  

พ.ย.64–ก.ย.65 - ครรูัศมีและคณะ 



 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

   4.2 น าผลการประเมินของนักเรียนที่เรียนใน
รายวิชาช่างมาเป็นแนวทางในการปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมที ่2 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนงำนเกษตร 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
   1.1 วางแผนการด าเนินงานตามโครงการ
และรายวิชาที่เปิดสอนงานเกษตร  

ต.ค.64 - ครชูลิวรรณ 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
   2.1 ประชุมบุคลากรในกลุ่มสาระ  
   2.2 จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของงานเกษตร 
   2.3 จัดซื้อวัสดุฝึกส าหรับงานเกษตร 

พ.ย.64–ก.ย.65 6,000 ครชูลิวรรณ 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 ตรวจสอบวัสดุฝึกเกษตรตามท่ีจัดซื้อ  
   3.2 ตรวจสอบการน าวัสดุฝึกไปใช้งานในการ
จัดกิจกรรมการสอนให้ครบตามแผนที่วางไว้ใน
รายวิชางานเกษตร 

พ.ย.64–ก.ย.65 - ครรูัศมีและคณะ 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act) 
   4.1 ตรวจเช็ควัสดุฝึกอุปกร์งานเกษตรที่
ช ารุดเสียหายระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพ่ือปรับปรุงส าหรับกิจกรรมการเรียนการ
สอนครั้งต่อไป  
   4.2 น าผลการประเมินของนักเรียนที่เรียนใน
รายวิชางานเกษตรมาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งต่อไป 

พ.ย.64–ก.ย.65 - ครรูัศมีและคณะ 

กิจกรรมที ่3 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนงำนคหกรรม 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
   1.1 วางแผนการด าเนินงานตามโครงการ
และรายวิชาที่เปิดสอนงานคหกรรม 

ต.ค.64 - ครรูัศมี 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
   2.1 ประชุมบุคลากรในกลุ่มสาระ  
   2.2 จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของงานคหกรรม 
   2.3 จัดซื้อวัสดุฝึกส าหรับงานคหกรรม 

พ.ย.64–ก.ย.65 6,000 ครรูัศมี 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 ตรวจสอบวัสดุฝึกงานคหกรรมตามที่
จัดซื้อ  
   3.2 ตรวจสอบการน าวัสดุฝึกไปใช้งานในการ

พ.ย.64–ก.ย.65 - ครรูัศมีและคณะ 



 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

จัดกิจกรรมการสอนให้ครบตามแผนที่วางไว้ใน
รายวิชางานคหกรรม 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act) 
   4.1 ตรวจเช็ควัสดุฝึกอุปกร์งานคหกรรมที่
ช ารุดเสียหายระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพ่ือปรับปรุงส าหรับกิจกรรมการเรียนการ
สอนครั้งต่อไป  
   4.2 น าผลการประเมินของนักเรียนที่เรียนใน
รายวิชางานคหกรรมมาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน 

พ.ย.64–ก.ย.65 - ครรูัศมีและคณะ 

 

5. งบประมำณที่ใช้  18,000   บาท  
6. กิจกรรมและรำยละเอียดประกอบกำรใช้งบประมำณ (ถัวจ่ายทุกรายการ)  

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวสัด ุ
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 

1. วัสดุอุปกรณ์งานช่าง   6,000    
2. วัสดุอุปกรณ์งานเกษตร   6,000    
3. วัสดุอุปกรณ์คหกรรม   6,000    

รวม   18,000    
 

7.  กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

1. ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ด้านอาชีพ การประเมิน แบบประเมิน 
2. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 
3. ผู้เรียนมีความรู้ที่คงทนและขยายผลได้ การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

8.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนมีองค์ความรู้ ทักษะ และกระบวนการงานอาชีพเบื้องต้น 
 8.2 นักเรียนน าความรู้ที่ได้รับน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
9. วิเครำะห์ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 เงื่อนไขควำมรู้ 

- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 บูรณาการหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เงื่อนไขคุณธรรม 

- ครูมีความรัก เมตตา เอาใจใส่ อดทน 



 

- นักเรียนมีอุปนิสัยพอเพียง (มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะ) 
 หลักควำมพอประมำณ 

- จัดกิจกรรมเหมาะสมกับเวลาที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมตั้งแต่วางแผน เตรียมการ ด าเนินการ
ประเมินและสรุปรายงาน 

- กิจกรรมเหมาะสมกับศักยภาพ ความพร้อมแลพความต้องการของนักเรียน 
- วัสดุและอุปกรณ์เหมาะสมกับกิจกรรม 

 หลักกำรมีเหตุผล 
- เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” 
- เพ่ือให้นักเรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 

 หลกักำรมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
- วางแผน เตรียมการและด าเนินการจัดกิจกรรมอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง 
- ประเมินการท างาน สรุปงาน แล้วน าผลไปใช้พัฒนาปรับปรุงและวางแผนการท างาน 

 มิติวัตถุ 
- นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียง 
- ครูใช้เวลา งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ในการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า ประหยัดและ

เกิดประโยชน์สูงสุด 
- นักเรียนใช้เวลา งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ในการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า ประหยัด

และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 มิติสังคม 

- ครูท างานกันเป็นทีม เกิดความสามัคคี มีประชาธิปไตย เกิดภาวะผู้น า ผู้ตาม 
- นักเรียนเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม เกิดความสามัคคี มีประชาธิปไตย เกิดภาวะผู้น า ผู้ตาม มี

ความสุขกับการท ากิจกรรม 
 มิติสิ่งแวดล้อม 

- การเลือกใช้วัสดุที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม วัสดุเหลือใช้ 
- การท าความสะอาดหลังการจัดการเรียนการสอน 
- การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์หลังการจัดการเรียนการสอน 

 มิติวัฒนธรรม 
- ครูใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ในการจัดการเรียนรู้ 
- นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

ลงชื่อ               ผู้เสนอโครงการ 
            (นางรัศมี ปราบเสร็จ) 
         ครู ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 

       (นางสาววิมลพัชร สวุรรณวัฒน์)         
          หัวหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ 
 

 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ        ผู้อนุมตัิโครงการ 
              (นายมนัส พิพัฒน์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 



 

โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์ 
 

พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 ข้อ 1 (1.1) , (1.2) , (1.3) , (1.4)  
ข้อ 2 (2.1) , (2.2) , (2.3) , (2.4) ข้อ 3 (3.1) , (3.2) , (3.3)   ข้อ 4 (4.1) , (4.2) , (4.3)  

จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อ 1 (1.1) (1) , (2) , (3) , (4)  ข้อ 1 (1.2) (2) , (4)  ข้อ 2 (4) 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 (1.1) , (1.2) 

มาตรฐานที่ 2 (2.1) , (2.2) , (2.3) , (2.4) , (2.5) , (2.6)  
มาตรฐานที่ 3 (3.1) , (3.2) , (3.3) , (3.4) , (3.5)  

กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  
 กลยุทธ์ที่ 3 (1) , (2) ,(3) , (5) , (6) , (7) , (8) , (9)  
 กลยุทธ์ที่ 4 (3) , (4) , (5) ,  (7) ,  (10) , (11) , (12) 
จุดเน้นกำรด ำเนินงำน สพม.13     ข้อ 1 (1) , (2) ,(3)    ข้อ 2 (1) , (2) ,(3) , (4) , (5)  ข้อ 3 (1) , (2)  
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 5 
ลักษณะโครงกำร    ใหม่         ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ผู้รับผิดชอบ   1. นายศิริศักดิ์   สงวนศักดิ์    2. นายฉัตรชัย   จันทร์ทอง 
    3. นางสาวบุณฑิตา  ก่อกฤตยา   
งบประมำณทั้งสิ้น  115,000  บาท 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ภาคเรียนที่ 2/2564 – ภาคเรียนที่ 1/2565 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
  การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ได้ก าหนดให้การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการ
ถ่ายทอดความรู้การฝึกการอบรมการสืบสานทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์ทางวิชาการการสร้างองค์ความรู้
อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมแห่งการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
สติปัญญาความรู้คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข  เปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้การเรียนการสอนเป็นไปตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
 ปัจจุบันการศึกษาของไทยได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการ และแนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีสมดุลทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีพัฒนาการร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์และสังคม เพ่ือสามารถปรับตัวเอง และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขและสร้างสรรค์ 
รวมถึงพัฒนาความพร้อมศักยภาพทางด้านดนตรีให้แก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และ
ยอมรับสิ่งแปลกใหม่ทางด้านดนตรีให้ทันต่อโลกาภิวัฒน์ สามารถใช้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ เป็นสื่อในการ
สร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม ได้เล็งเห็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  จึงได้จัด
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ขึ้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะ 
ดนตรีและนาฏศิลป์ให้แก่นักเรียน 
 



 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ มีทักษะในการ

ด ารงชีวิต มั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออก มีความเป็นไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.2 เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีทักษะทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
2.4 เพ่ือให้โรงเรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการแสดงได้อย่างเพียงพอและ

เหมาะสม 
2.5 ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพ ชื่นชม และเห็นคุณค่าของศิลปะ 
2.6 ส่งเสริมการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เชิงปริมำณ/ผลผลิต  (OUTPUT)  

3.1.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
 3.2 เชิงคุณภำพ/ผลลัพธ์  (OUTCOME) 

3.2.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ตามศักยภาพ  
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนำทักษะด้ำนดนตรี และนำฏศิลป์ 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
   1.1 จัดท าโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล 

 
พ.ย.64 

 
- 

ครูกลุ่มสาระฯ 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
   2.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี,วัสดุฝึกและอุปกรณ์
ส านักงาน 
   2.2 น านักเรียนเข้าสู่การแข่งขันระดับต่างๆ 

 
พ.ย.64-มี.ค.65 

 
30,000 

 

 
ครูฉัตรชัย 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    นิเทศติดตามการค่ายพัฒนานักเรียน 

 
มี.ค.65 

 
- 

 
ครูฉัตรชัย 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
    สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
มี.ค.65 

 
- 

 
ครูฉัตรชัย 

กิจกรรมที่ 2  พัฒนำทักษะด้ำนศิลปะ 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
    ประชุมกรรมการจัดท าโครงการจัดซื้อ 

 
พ.ย.64 

 
- 

ครูกลุ่มสาระฯ 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
   จัดซื้อวัสดุฝึกตามความต้องการ 

 
พ.ย.64-มี.ค.65 

 
5,000 

 
ครูศิริศักดิ์ 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    สรุปรายงานการจัดซื้อ 
 

 
พ.ย.64-มี.ค.65 

 
- 

 
ครูศิริศักดิ์ 



 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 3  พัฒนำห้องดนตรี 
1. ขั้นเตรียมกำร (Plan) 
   1.1 ส ารวจความต้องการของครูผู้สอนในการใช้
ห้องปฏิบัติการ 
   1.2 ประชุมวางแผนการปรับปรุงและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ 
   1.3 เสนอโครงการขออนุมัติ 

 
ต.ค .64 

 
ต.ค .64 

 
ต.ค .64 

 
- 
 
- 
 
- 

ครฉูัตรชัย 

2. ขั้นด ำเนินกำร (Do) 
   2.1 ปรับปรุง/แก้ไขห้องปฏิบัติการ ให้ใช้งานได้
อย่างเต็มศักยภาพ 
         - ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องดนตรี 

 
ธ.ค.64-ก.ย.65 

 
เม.ย.65 

 
- 
 

20,000 

ครูฉัตรชัย 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 ประเมินผลการใช้ห้องปฏิบัติการ 
   3.2 สรุปรายงานผล 

 
ก.ย.65 
ก.ย.65 

 
- 
- 

ครูฉัตรชัย 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (ACT) 
   4.1 รวบรวมปัญหา/อุปสรรคในการใช้
ห้องปฏิบัติการ 
   4.2 น าปัญหา/อุปสรรค มาปรับปรุงแก้ไข 

 
พ.ย.64-ก.ย.65 

 
พ.ย.64-ก.ย.65 

 
- 
 
- 

ครูฉัตรชัย 

กิจกรรมที่ 4  นำฏศิลป์ไทย/พื้นเมืองภำคใต้ 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
   1.1 จัดท าแผนการจัดซื้อชุดส าหรับการแสดง 

พ.ย.64 - ครูบุณฑิตา 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
   2.1 จัดซื้อชุดส าหรับการแสดง 
   2.2 ฝึกซ้อมนักเรียน 
   2.3 ออกแสดงในงานต่างๆ 

 
พ.ย.64-มี.ค.65 

 
10,000 

 

 
ครูบุณฑิตา 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   ประเมินความพึงพอใจ 

 
มี.ค.65 

 
- 

 
ครูบุณฑิตา 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
   สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
มี.ค.65 

 
- 

 
ครูบุณฑิตา 

กิจกรรมที่ 5 ค่ำยพัฒนำศักยภำพไวโอลินส ำเนียงใต้สู่สำกล 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
   1.1 ประชุมวางแผน 

 
พ.ย.64 

 
- 

 
ครูฉัตรชัย 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
   2.1 ด าเนินการตามแผน 
   2.2 เข้าค่าย 

 
เม.ย.65 

 
50,000 

 

 
ครูฉัตรชัย 



 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

   2.3 ซ่อมบ ารุง จัดซื้อ อุปกรณ์ เครื่องดนตรี 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    คัดเลือกนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

 
เม.ย.65 

 
- 

 
ครูฉัตรชัย 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
    4.1 จัดเก็บข้อมูลเพ่ือน าไปพัฒนา 
    4.2 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
พ.ค.65 

 
- 

 
ครูฉัตรชัย 

5. งบประมำณ  115,000  บาท   
6. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรมที่  1  พัฒนำทักษะด้ำนดนตรี และนำฏศิลป์ 
การแสดงดนตรี-นาฏศิลป์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งทักษะและ

ความสามารถทางด้านนี้และเพ่ือให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในการสืบสานวัฒนธรรมไทย และรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะทางดนตรี นาฏศิลป์  เพ่ือใช้ในแข่งขันทักษะ
ทางด้านวิชาการในระดับต่างๆ 

งบประมำณที่ได้รับจัดสรร  30,000  บำท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รายละเอียดค่าใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

   - ไม้ปูพ้ืนเวที 10 แผ่น 
   - ไมค์ส าหรับอัดเสียง   
   - ซาว์ดการ์ดอัดเสียง    

   
8,000 
12,000 
10,000 

 
 

รวมทั้งสิ้น    30,000   
กิจกรรมที่ 2  พัฒนำทักษะด้ำนศิลปะ   
เป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านศิลปะให้แก่นักเรียนในด้านของสภาพแวดล้อมและ

สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมให้สามารถพัฒนาความสามารถทางด้านศิลปะได้เต็มศักยภาพ และส่งเสริม
ให้นักเรียนที่มีความสามารถสู งทางด้านศิลปะมี พ้ืนที่ที่ เหมาะสมกับการเรียนรู้ ได้มี โอกาสแสดง
ความสามารถทางด้านศิลปะในสถานที่ๆเหมาะสมกับอิริยาบถในการท างานที่ถูกต้องทั้งในด้านการ แสดง
ผลงานศิลปะและการประกวดแข่งขันผลงานศิลปะในโอกาสต่างๆตามสมควร 

งบประมำณที่ใช้  5,000  บำท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รายละเอียดค่าใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

พัฒนาทักษะนักเรียนด้านศิลปะ
เพ่ือเข้าสู่การแข่งขันในระดับ
ต่างๆ 

  
5,000 

   



 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รายละเอียดค่าใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

   - สีโปสเตอร์   
   - สีน้ า 
   - กระดาษร้อยปอนด์ 
   - ดินสอ EE 
   - ดินสอ 2B 
   - พู่กัน 
   - กระดาษบรู๊ฟ 
   - กระดาษ  80 ปอนด ์

รวมทั้งสิ้น   5,000    
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนำห้องดนตรี 
ตอบสนองความสนใจและความถนัดของผู้เรียนอย่างหลากหลาย แต่มีห้องปฏิบัติการที่มีสภาพ

ช ารุดใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงได้จัดปรับปรุง-ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการดนตรีและนาฏศิลป์ขึ้น  เพ่ือ
ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องดนตรีและนาฏศิลป์ให้มีคุณภาพและสามารถใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามปกติ  
ผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติกิจกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

งบประมำณ  20,000 บำท (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย ค่ำวัสดุ ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
ป รั บ ป รุ ง ห้ อ ง พั ก นั ก ด น ต รี 
(ค่าแรง) 

- -   20,000    

รวมทั้งสิ้น - -  20,000   

กิจกรรมที่ 4 นำฏศิลป์ไทย/พื้นเมืองภำคใต้ 
เป็นการฝึกให้นักเรียนเกิดทักษะทางด้านดนตรี นาฏศิลป์  มาใช้ในการแสดงทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เพ่ือกระตุ้นให้ชุมชนเห็นความส าคัญของกิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์ ที่โรงเรียนจัดขึ้น 

งบประมำณที่ได้รับจัดสรร  10,000  บำท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย ค่ำวัสดุ ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณก์ารแสดง  10,000     

รวมทั้งสิ้น  10,000     



 

กิจกรรมที่ 5 ไวโอลินส ำเนียงใต้สู่สำกล 
 การเรียนไวโอลิน ผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากครูผู้สอนซึ่งเป็นครูศิลปินหรือครูผู้
ฝึกสอนศิลปิน ซึ่งมากประสบการณ์ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เป็นนักไวโอลินระดับมืออาชีพโดยตรง 
ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนเทคนิค การควบคุมคันชัก(Bow)ในมือขวา การวางนิ้วมือซ้ายลงบนFingerboard
และการฝึกให้นิ้วมือซ้ายขวาจดจ าต าแหน่งของเสียงที่ถูกต้อง การนับจังหวะ และท่าทางที่เป็นธรรมชาติ ไม่
เกร็ง การฝึกทักษะการแสดงบนเวที  การเรียนวิชาไวโอลินนั้นจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง มี
ความกล้าแสดงออก มีสมาธิมากข้ึน มีทักษะการเข้าสังคมดีข้ึน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความจ าที่ดีขึ้น ผ่อน
คลาย การฝึก Ear Training หรือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

งบประมำณที่ได้รับจัดสรร  50,000  บำท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย ค่ำวัสดุ ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
   - ค่าอาหารนักเรียนค่ายพัฒนา
ศักยภาพไวโอลินส า เนียงใต้สู่
สากล 40 คน  จ านวน 15  วัน 
   - ค่าตอบแทนวิทยากร 

 

  

   

รวมทั้งสิ้น  50,000     
 

7. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

   1. ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง
ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ได้รับการพัฒนาทักษะตาม
ศักยภาพ 

นิเทศติดตาม 
 

เครื่องมือนิเทศ 
 

   2. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะทางด้านศิลปะ 
ดนตรีและนาฏศิลป์ 

นิเทศติดตาม 
 

เครื่องมือนิเทศ 
 

   3. นักเรียนมีความรู้และศักยภาพด้านการเล่น
ดนตรีพื้นเมือง 

นิเทศติดตาม 
 

เครื่องมือนิเทศ 
 

   4. นักเรียนสามารถแสดงดนตรีพ้ืนเมืองในงาน
ต่างๆ ได ้

นิเทศติดตาม 
 

เครื่องมือนิเทศ 
 

 

8.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 8.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นไปอย่างมีระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 
 8.2 นักเรียนทุกคนในโรงเรียนมีทักษะทางศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
 8.3 นักเรียนมีทักษะด้านการแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ 
 8.4 นักเรียนมีสุนทรียภาพ ชื่นชม เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะของไทย 
 8.5 นักเรียนมีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบ 
 8.6 นักเรียนมีทักษะและมีความมุ่งม่ันในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 



 

9.วิเครำะห์ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 เงื่อนไขควำมรู้ 

- หลักการด้านศิลปะ  วิธีการเล่นและฝึกหัดเครื่องดนตรี  และการปฏิบัติแสดงนาฏศิลป์ 
 เงื่อนไขคุณธรรม 

- อดทน ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ สามัคคี 
 หลักควำมพอประมำณ 

- กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียน 
- งบประมาณท่ีได้รับเพียงพอต่อการจัดโครงการ 
- ระยะเวลาพอเหมาะกับการจัดกิจกรรมในโครงการ 
หลักกำรมีเหตุผล 
- เพ่ือนักเรียนมีทักษะด้านการแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ 
- เพ่ือนักเรียนมีสุนทรียภาพ ชื่นชม เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะของไทย 
- เพ่ือนักเรียนมีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบ 
- เพ่ือนักเรียนมีทักษะและมีความมุ่งมั่นในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
- วางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ 
- วางแผนการใช้งบประมาณให้คุ้มค่า 
- ส ารวจนักเรียนที่มีความสามารถและถนัดทางการเรียนศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
- วางแผนการฝึกซ้อมจนเกิดความช านาญ 
มิติวัตถ ุ
- อุปกรณ์ในการฝึกทักษะนักเรียนด้านศิลปะ 
- อุปกรณ์ในการฝึกทักษะนักเรียนด้านดนตรี 
- วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการแสดง 
- นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนวิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
มิติสังคม 
- นักเรียนร่วมกันวางแผนการฝึกซ้อม รู้จักการช่วยเหลือกัน 
มิติสิ่งแวดล้อม 
- การดูแลบ ารุงรักษา อุปกรณ์ด้านศิลปะ เครื่องดนตรี รวมถึงอุปกรณ์ในการเรียนนาฏศิลป์ 
มิติวัฒนธรรม 

- เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของไทย 
 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ                      ผู้เสนอโครงการ 
         (นายฉัตรชัย จันทร์ทอง) 
          ครู ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสาววิมลพัชร สวุรรณวัฒน์)         
          หัวหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ 
 



 
 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ        ผู้อนุมตัิโครงการ 
              (นายมนัส พิพัฒน์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำรยกระดับพัฒนำสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 ข้อ 3 (3.1) , (3.2) , (3.3)  
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อ 1 (1.1) (1), (3) , (4) ข้อ 1 (1.2) (1)  
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 (1.1)) มาตรฐานที่ 2 (2.3) ,  (2.5)  
 มาตรฐานที่ 3 (3.1) , (3.2) , (3.3) , (3.4) , (3.5)  
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
 กลยุทธ์ที่ 4 (2) , (3) , (4) , (5) , (8) , (10) , (11)  
จุดเน้นกำรด ำเนินงำน สพม.13 ข้อ 1 (1) , (2) ,(3)      
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1   
ลักษณะโครงกำร    ใหม่         ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ    1. นางสาวกัสสมา  ใจสมุทร       2. นางสาวรัชราภรณ์ เงินสมทอง  
                       3. นางสาวธัญลักษณ์  ศรีบางรัก  4. นางสาวอมรรัตน์  พงศ์พราหมณ์ 
งบประมำณทั้งสิ้น   44,000 บาท 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ภาคเรียนที่ 2/2564  - ภาคเรียนที่ 1/2565  
1.  หลักกำรและเหตุผล 

ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ งใน
ชีวิตประจ าวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การ
ประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลกและตระหนักถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และมุมมองของสังคมโลก ซึ่งจะน ามาซึ่งความร่วมมือและความเข้าใจอันดีต่อกัน 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ ท าให้นักเรียนได้รับความรู้ทั้งทางตรงจาก
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่   3 พ.ศ.2553 
จึงจัด  โครงการยกระดับพัฒนาสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียน สามารถน าภาษาต่างประเทศ
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ในการติดต่อสื่อสาร และการประกอบอาชีพได้ 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศให้สูงขึ้น 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะทางการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
2.4 เพ่ือให้นักเรียนมีความม่ันใจและกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาต่างประเทศ 
2.5 เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าทักษะภาษาต่างประเทศไปใช้ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

 2.6 เพ่ือสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียน 
2.7 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมในวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 
2.8 เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดท าและใช้สื่อนวัตกรรมที่มีความทันสมัยและมีคุณภาพ 
2.9 เพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศและห้องกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศให้มีความ

พร้อมในการจัดการเรียนรู้ 



 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เชิงปริมำณ/ผลผลิต (OUTPUT)  

3.1.1 นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
             3.1.2 นักเรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศท่ีสูงขึ้น 
              3.1.3 นักเรียนร้อยละ 60 ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศดีข้ึน 
  3.1.4 ครูและนักเรียน ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมและได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีวัน
คริสต์มาสของประเทศเจ้าของภาษา 
    3.1.5 นักเรียนร้อยละ 70 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ 
    3.1.6 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 100 จัดท าและใช้สื่อ
นวัตกรรมที่มีความทันสมัยและมีคุณภาพ  
    3.1.7 นักเรียนร้อยละ 100 ได้ใช้ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศมีความพร้อมในการ
จัดการเรียนรู้ 
 3.2 ด้ำนคุณภำพ/ผลลัพธ์ (OUTCOME) 
 3.2.1 นักเรียนมีความรู้ มีทักษะ/กระบวนการ และเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาต่างประเทศ 
 3.2.2 นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมภาษาต่างประเทศทุกปีการศึกษา 
 3.2.3 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทุกคนมีคุณภาพในการจัดการเรียน
การสอนและการใช้สื่อ ICT สูงขึ้น 
 3.2.4 นักเรียนและครูสามารถใช้ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที ่1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำษำต่ำงประเทศ 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
   1.1 ประชุมวางแผน 
   1.2 เสนอโครงการขออนุมัติ 
   1.3 แต่งตั้งคณะท างาน 

 
ต.ค.64 
ต.ค.64 
 พ.ย.64 

 
- 
- 
- 

ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

2. ขั้นปฏิบัต ิ(Do) 
   2.1 จัดสอนปรับพ้ืนฐานและสอน
เสริมความรู้เพ่ิมเติมในวิชาภาษาอังกฤษ 
     -  ติวความรู้ O-net ม. 3 , ม. 6 
     - ปรับพ้ืนฐานความรู้ภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีน (ม.1 และ ม.4) 
   2.2 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทาง
ภาษา 
     - กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ  
Foreign Language Camp  
     - กิจกรรม Five Minute English 

 
พ.ย.64-พ.ค.65 

 
 

พ.ย.64-พ.ค.65 
พ.ค.65 

 
 

มี.ค.65 
 
 

 
- 
 
- 
- 
 
- 
 

15,000 
 
 

 
ครูกลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 

ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 



 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

     - กิจกรรม Merry Christmas & 
Happy New Year  
     - กิ จ ก ร ร ม แ ข่ ง ขั น ทั ก ษ ะ
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  ภ า ษ า จี น   ไ ด้ แ ก ่
Crosswords , Singing Contest , คัด
ลายมือภาษาอังกฤษ , คัดลายมือ
ภาษาจีน , การตอบค าถามวันคริสต์มาส 
        - กิจกรรม English Clinic : I 
can read 
       - ส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะของหน่วยงานต่าง ๆ 

พ.ย.64 – ต.ค.65 
 

ธ.ค.64 
 
 
 
 

พ.ย.64 – ต.ค.65 
 

พ.ย.63-ก.ย.64 

- 
 

5,000 
 
 
 
 
- 
 

5,000 
 

 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 ผลการเรียนของนักเรียน 
   3.2 ผลการสอบ O – NET  
   3.3 รายงานผลการแข่งขัน 
   3.4  รายงานผลการด าเนินงาน 
   3.5 ประเมินความพึงพอใจ 
   3.6 สรุปและรายงานผล 

 
เมื่อเสร็จสิ้น
กิจกรรมนั้นๆ 

ตามวันและเวลา
ที่ระบุ 

 
 

 
 

 
ครูกัสสมา และ

คณะ 
 
 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (ACT) 
   4.1 รวบรวมปัญหา/อุปสรรคในการ
จัดกิจกรรมตา่งๆ 
   4.2 น าปัญหา/อุปสรรค มาปรับปรุง
แก้ไข เพ่ือพัฒนาให้ดีกว่าเดิม 

 
เมื่อเสร็จสิ้น
กิจกรรมนั้นๆ 

ตามวันและเวลา
ที่ระบุ 

  
ครูกัสสมา และ

คณะ 
 

กิจกรรมที ่2  ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ 

1. ขั้นเตรียมกำร 
    1.1 ประชุมวางแผน 
   1.2 วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาความ
ต้องการจ าเป็น 
   1.3 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
   1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 
ต.ค.64 
ต.ค.64 

 
ต.ค.64 
พ.ย.64 

 
- 
- 
- 
- 

 
ครูกลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 

2. ขั้นด ำเนินกำร 
   2.1 จัดซื้อสื่อ อุปกรณ์ในการจัดการ
เรียนการสอน และจัดท าสื่อการเรียนรู้ 
   2.2 จัดท าสื่อ นวัตกรรมที่น่าสนใจ 
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 
พ.ย.64-ก.ย.65 

 
พ.ย.64-ก.ย.65 

 

 
7,000 

 
- 
 

 
ครูกลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 



 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนและการใช้สื่อการเรียนรู้ 
   3.2 สรุปรายงานผล 

 
มี.ค.65/-ก.ย.65 

 

 
- 
 
 

 
ครูกัสสมา และ

คณะ 
 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (ACT) 
   4.1 รวบรวมปัญหา/อุปสรรคในการ
จัดการเรียนการสอน 
    4.2 น าปัญหา/อุปสรรค มาปรับปรุง
แก้ไขในครั้งต่อไป 

 
พ.ย.65-ก.ย.65 

 

 
- 
 

 
ครูกลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 

กิจกรรมที ่3 พัฒนำและปรับปรุงห้องกลุ่มสำระฯ และห้องปฏิบัติกำรให้มีคุณภำพ 
1. ขั้นเตรียมกำร 
   1.1 ส ารวจความต้องการของ
ครูผู้สอนในการใช้ห้องปฏิบัติการ 

 
ต.ค .64 

 

 
- 

 

 
ครูกลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 

   1.2 ประชุมวางแผนการปรับปรุงและ
พัฒนาห้องปฏิบัติการ 
   1.3 เสนอโครงการขออนุมัติ 

ต.ค .64 
 

ต.ค .64 

- 
 
- 

 

2. ขั้นด ำเนินกำร 
   2.1 ปรับปรุง/แก้ไขห้องปฏิบัติการ 
ให้ใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ 
         - ซื้อตู้จัดเก็บอุปกรณ์ สื่อต่างๆ 
ในห้องปฏิบัติการ และห้องกลุ่มสาระฯ 
         - ซื้อสื่อ อุปกรณ์ในการสร้าง
บรรยากาศห้องปฏิบัติการทางภาษา 

 
ธ.ค.64-ก.ย.65 

 
 มิ.ย.65 

 

 
- 
 

10,000 
 

1,000 
 

 
ครูกลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 ประเมินผลการใช้ห้องปฏิบัติการ 
   3.2 สรุปรายงานผล 

 
ก.ย.65 
ก.ย.65 

 
- 
- 

 
ครูทุกคนในกลุ่ม

สาระฯ 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (ACT) 
   4.1 รวบรวมปัญหา/อุปสรรคในการ
ใช้ห้องปฏิบัติการ 
   4.2 น าปัญหา/อุปสรรค มาปรับปรุง
แก้ไข    

 
พ.ย.64-ก.ย.65 

 
 

พ.ย.64-ก.ย.65 

 
- 
 
- 

 
ครูกลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 

5. งบประมำณ 44,000 บำท  
6. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
     กิจกรรมที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำษำต่ำงประเทศ 



 

เป็นกิจกรรมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม
สาระภาษาต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษา และเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนซึ่งผู้เรียนจะต้องมีการฝึก
ทักษะกระบวนการคิด การท างานเป็นกลุ่ม การบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการต่อการเผชิญ
สถานการณ์จริงตามบทบาทสมมติการพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ โดยจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ตลอดจนพัฒนาความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 

งบประมำณ  26,000 บำท (ถั่วจ่ำยทุกรำยกำร)  

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รายละเอียดค่าใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. กิ จ ก ร ร ม ค่ า ย
ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  Foreign 
Language Camp  
   - ค่าพาหนะในการเดินทาง 
4,000 บาท 
   - ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
7,000 บาท 
   - ค่าไวนิล 1,000 บาท 
   - ค่าวิทยากรในการจัดค่าย 
3,000 บาท  

3,000 11,000 1,000 -   

2. กิจกรรม Merry Christmas & 
Happy New Year 
   - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการ
ตกแต่งสถานที่ 3,000 บาท 
   - จัดซื้อของรางวัล/ของขวัญที่
ใ ช้ ใ นกิ จก ร รมวั น คริ สต์ ม า ส 
2,000 บาท 

- - 5,000 -   

3. ส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะของหน่วยงานต่าง ๆ 
   - ค่าพาหนะไป-กลับ 800 บาท 
   - ค่าเบี้ยเลี้ยง 2,400 บาท 
   - ค่าเช่าที่พัก 1,800 บาท 
   - Crossword Game  

- 5,000 1,000 -   

รวมทั้งสิน้ 3,000 16,000 7,000 -   
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ 



 

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูได้มีการพัฒนาสื่อ และน าสื่อที่ได้พัฒนาแล้วนั้นมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ท าให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการเรียนอย่างชัดเจน และได้ฝึกทักษะ ช่วย
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น  อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริม และพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ
ในการผลิตสื่อ อาทิ เช่น สื่อมัลติมีเดีย สื่อส าเร็จรูป สื่อสามมิติและสื่อประเภทอ่ืน ๆ ที่หลากหลาย และ
สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน 

งบประมำณ  7,000 บำท (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร)  

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รายละเอียดค่าใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

จัดซื้อสื่อ อุปกรณ์ในการจัดการ
เรียนการสอน และการจัดท าสื่อ
การเรียนรู้ 
   - น้ าหมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ 
1600 บาท 
   - เครื่องเคลือบ 2,000 บาท 
   - แผ่นเคลือบ 500 บาท 
   - กระดาษการ์ด 400 บาท 
   - กระดาษ Photo 500 บาท 
   - คู่มือ/สื่อภาษาจีน 2,000 
บาท 

- 
 
 
 
 

- 5,000 2,000 

  

รวมทั้งสิ้น - - 5,000 2,000   
กิจกรรมที่ 3 พัฒนำและปรับปรุงห้องกลุ่มสำระฯและห้องปฏิบัติกำรให้มีคุณภำพ 
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนการสอน จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนา

ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ห้องปฏิบัติการทางภาษาอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งในด้าน
หนังสือ อุปกรณ์ หรือสื่อ นวัตกรรมใหม ่ๆ เพื่อให้ห้องดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์มีอุปกรณ์ครบครัน
และทันสมัย มีเทคโนโลยีที่เหมาะสม กับการเรียนรู้ของนักเรียน อันจะส่งผลให้นักเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของชุมชนและประเทศชาติสืบๆไป โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี  

งบประมำณ  11,000 บำท (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร)  

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รายละเอียดค่าใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปรับปรุง/แก้ไขห้องปฏิบัติการ 
ให้ใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ 
    - ซื้อตู้จัดเก็บอุปกรณ์ สื่อ
ต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ และห้อง
กลุ่มสาระฯ จ านวน 2 ตู้ 

- - 1,000 10,000 
 
 
 

 

  



 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รายละเอียดค่าใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

    - ซื้อสื่อ อุปกรณ์ในการสร้าง
บรรยากาศห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา 

รวมทั้งสิ้น - - 1,000 10,000   
7. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ผลการเรียน แบบรายงานผลการเรียน 
2. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ 
สนุกสนาน พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ และ
มีเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ 

สังเกตพฤติกรรม 
ประเมินความพึงพอใจ 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 

3. ผู้เรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพด้านภาษาเต็มที่ สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 
8.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 8.1 นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศดีขึ้น 
8.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
8.3 นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 

9. วิเครำะห์ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
เงื่อนไขควำมรู้ 
การด าเนินกิจกรรม / โครงการ ด้วยความรอบรู้ เข้าใจหลักการต่าง ๆ และด าเนินจัดกิจกรรมได้

สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนด ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี มีความรู้ และทักษะทางด้านภาษาที่ดี
ขึ้นตรงตามวัตถุประสงค์  

เงื่อนไขคุณธรรม 
การส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความ

ขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษา รู้จักใช้ภาษาในการช่วยเหลือผู้อ่ืน เข้าใจความ
แตกต่างระหว่างวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และน ามาใช้ได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม รู้จักใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา  

หลักควำมพอประมำณ 
 การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน ใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
คุ้มค่าเพียงพอ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อนักเรียนมากที่สุด  

หลักกำรมีเหตุผล 
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการอย่างมีเหตุผล โดยค านึงถึงประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับจาก

การด าเนินจัดกิจกรรม            
 
   



 

หลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
การมีการวางแผนการด าเนินโครงการที่ละเอียดในทุกขั้นตอน  มีการตรวจสอบ และรายงานผล

การปฏิบัติตามข้ันตอนอย่างเป็นปัจจุบัน ท าให้การด าเนินงานตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรง
ตามวัตถุประสงค์ และเป้าประสงค์ของโครงการ อีกทั้งมีการวางแผนส ารอง ในเรื่องของค่าใช้จ่ายตาม
โครงการตามแผน เพ่ือให้มีการใช้งบประมาณอย่างเพียงพอและคุ้มค่า 

มิติวัตถ ุ
การเลือกใช้ เลือกหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และคุ้มค่า                  

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อนักเรียนมากที่สุด  
มิติสังคม 
การฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการท างานร่วมกัน รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เคารพ

กฎเกณฑ์ ระเบียบ และกติกาการอยู่ร่วมกันในสังคม 
มิติสิ่งแวดล้อม 

 การเลือกใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนสูงสุด  
มิติวัฒนธรรม 
การจัดกิจกรรม ให้นักเรียนได้เรียนรู้ และเข้าใจความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษากับของไทย และน ามาใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

 

ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ 
         (นางสาวกัสสมา  ใจสมุทร) 
           ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
ลงชื่อ                            ผู้เสนอครงการ 

       (นางสาววิมลพัชร สวุรรณวัฒน์)         
          หัวหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ 
 

 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ         ผู้อนุมตัิโครงการ 
              (นายมนัส พพัิฒน์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ 
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 ข้อ 1 (1.2)   ข้อ 2 (2.1) , (2.4)  ข้อ 4 (4.1)  
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อ 2 (4)     
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 (1.2) มาตรฐานที่ 3 (3.1)  
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล กลยุทธ์ที่ 4 (12) 
จุดเน้นกำรด ำเนินงำน สพม.13 ข้อ 1 (2)  
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1    
ลักษณะโครงกำร    ใหม่        ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ผู้รับผิดชอบ    1. นางเฉลิมศรี  รงรัตน์     
งบประมำณทั้งสิ้น   4,000 บาท 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
1.  หลักกำรและเหตุผล 

โรงเรียนวิถีพุทธเป็นหนึ่งในโรงเรียนรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยผลักดันให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถ
พัฒนาตามศักยภาพเป็น คนดี คนเก่ง ของสังคม และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข เพราะโรงเรียน
วิถีพุทธ คือโรงเรียนระบบปกติทั่วไป ที่น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้หรือประยุกต์ในการบริหาร
จัดการและพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ  
จุดเน้นโรงเรียนวิถีพุทธ ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างบูรณา
การ ผู้ เรียนได้เรียนรู้ผ่านการพัฒนา “การกิน อยู่ ดู ฟังเป็น” คือ มีปัญญาเข้าใจในคุณค่าแท้ ใช้
กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหาปัญญา และมีวัฒนธรรมเมตตาเป็นฐานการด าเนินชีวิ ต โดยมีผู้บริหาร
และคณะครูเป็นกัลยาณมิตร 

โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ด าเนินกิจกรรมตามอัตลักษณ์ 29 ประการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยน าอัตลักษณ์ที่มีระดับคุณภาพต่ ามาพัฒนาเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพุทธออกสู่สังคมต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ 29 ประการ 
 2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าความเป็นไทยและด ารงไว้ซึ่งความ
เป็นไทย 
3. เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมำณ/ผลลัพธ์ (OUTPUT) 
             3.1.1 นักเรียนที่นับถือพระพุทธศาสนาปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ 29 ประการ  
 3.2 เชิงคุณภำพ/ผลลัพธ์ (OUTCOME) 

3.2.1 โรงเรียนมีการด าเนินงานวิถีพุทธภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
3.2.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาตามอัตลักษณ์ 29 ประการ  
3.2.3 การพัฒนาผู้เรียนเกิดขึ้นชัดเจนเป็นที่ยอมรับและชื่นชมของครู ผู้ปกครองและ

ชุมชน 
 



 

4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ โรงเรียนวิถีพุทธ 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
    1.1 เสนอโครงการ 
    1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
    1.3 ประสานกับครูพระสอนศีลธรรม 
    1.4 ประชาสัมพันธ์โครงการ 

1-5 พ.ย. 64  ครูเฉลิมศรี 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
    2.1 ชี้แจงนักเรียนทั้งโรงเรียน 
    2.2 บูรณาการอัตลักษณ์ 5 ด้าน ด้าน
กายภาพ ด้านการเรียนการสอน ด้าน
พฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียน   และ
นักเรียน ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ  ด้าน
กิจกรรมประจ าวัน รวม 29 ประการ กับ
กิจกรรมต่างๆ 
    2.3 จัดกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งทุกเช้า
วันอังคารที่สองของเดือน 
   2.4 จัดกิจกรรมสวดมนต์แปลทุกเย็นวันศุกร์
สัปดาห์เลขคู่ 
   2.5 นั ก เ รี ย น พิ จ า ร ณ า อ า ห า ร ก่ อ น
รับประทานอาหารกลางวันทุกครั้ง 

 
พ.ย 64 - 

30 ก.ย. 65 

4,000 พระครูบุตรา 
ครูเฉลิมศรี 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    3.1 ติดตามการบูณาการกิจกรรมต่างๆ 
    3.2 บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
    3.3 ประเมินตนเอง รอบ 9 เดือน และ 12 
เดือน 

 
ก.พ.65   
มิ.ย.65  
ส.ค. 65 

  

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
   4.1 พัฒนาตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 
   4.2 ประเมินต่อเนื่อง 

ก.ย. 65   

5. งบประมำณ 4,000 บำท   
6. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
          กิจกรรม  โรงเรียนวิถีพุทธ 

โรงเรียนวิถีพุทธ ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อย่า งบูรณา
การ ผู้ เรียนได้เรียนรู้ผ่านการพัฒนา “การกิน อยู่ ดู ฟังเป็น” คือ มีปัญญาเข้าใจในคุณค่าแท้ ใช้
กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหาปัญญา และมีวัฒนธรรมเมตตาเป็นฐานการด าเนินชีวิต 

งบประมำณที่ใช้   4,000 บำท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 



 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
จัดท าหนังสือสวดมนต์    4,000    

รวมทั้งสิ้น   4,000    
 

7. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ผลประเมินตนเอง รอบ 9 เดือน และ 
รอบ 12 เดือน ผ่านเกณฑ์  ในระดับดี 

ตรวจการบู รณาการกับ
กิจกรรมต่ างๆตามแบบ
ป ร ะ เ มิ น อั ต ลั ก ษ ณ์  29 
ประการ 

แบบประเมินอัตลักษณ์ 5 
ด้าน  29 ประการ 

2. นักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธร่วม
กิจกรรมตักบาตร  และสวดมนต์วันศุกร์ 
ร้อยละ 90 

ตรวจบันทึกการลงชื่อเข้า
ร่วมกิจกรรม 

แบบบันทึกการ เข้ าร่ วม
กิจกรรม 

 

8.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 8.1 โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธที่เป็นรูปธรรม 

8.2 นักเรียนมีแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 
8.3 นักเรียนปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ 29 ประการ 

9. วิเครำะห์ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 เงื่อนไขควำมรู้ 
 - นักเรียนต้องรู้อัตลักษณ์ 29 ประการ ทั้งด้านกายภาพ  ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ ด้านการ
เรียนการสอน  ด้านพฤติกรรม นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน  ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ 
 เงื่อนไขคุณธรรม 

- รู้หน้าที่  มีวินัย  จิตอาสา  พอเพียง ความกตญัญู  ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ 
 หลักควำมพอประมำณ 

- ด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ ปรับยืดหยุ่นตามความเหมาะสม 
 หลักกำรมีเหตุผล 

- นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามค่านิยมหลักของคนไทย  

หลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
- นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตาม ตามอัตลักษณ์ 29 ประการ สร้างนิสัยให้มีความรอบคอบ  มีสติ 

จากการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ รู้จักระมัดระวัง ป้องกันภาวะการเสี่ยงหรืออุปสรรคที่จะเกิดข้ึน 
 มิติวัตถ ุ

- มีทักษะในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ สภาพแวดล้อม มีสุขอนนามัย  
 มิติสังคม 

- นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสงบ รู้รักสามัคคี ไม่เบียดเบียน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีภาวะผู้น า ผู้
ตาม เกิดประชาธิปไตย  



 

 มิติสิ่งแวดล้อม 
- นักเรียนรู้รักษาสภาพแวดล้อมของห้องเรียน  โรงเรียน ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่า รักโรงเรียน 

 มิติวัฒนธรรม 
- นักเรียนสืบสาน  ศรัทธาตามแนวทางหลักธรรมศาสนาที่ตนนับถือ 

 

ลงชื่อ                     ผู้เสนอโครงการ 
          (นางเฉลิมศรี รงรัตน์) 
        ครู ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 
ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาววิมลพัชร สุวรรณวัฒน์) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ        ผู้อนุมตัิโครงการ 
              (นายมนัส พิพัฒน์) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม 
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 ข้อ 1 (1.2)   ข้อ 2 (2.1) , (2.4)  ข้อ 4 (4.1)  
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อ 2 (4)     
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 (1.2) มาตรฐานที่ 3 (3.1)  
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล กลยุทธ์ที่ 4 (12) 
จุดเน้นกำรด ำเนินงำน สพม.13 ข้อ 1 (2)  
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1    
ลักษณะโครงกำร    ใหม่        ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ 
ผู้รับผิดชอบ    1. นำงเฉลิมศรี  รงรัตน์    2. นำงสำวรัศมี  อมวัง 
งบประมำณทั้งสิ้น   4,000 บำท 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลำคม 2564 - 30 กันยำยน 2565 

1. หลักกำรและเหตุผล 
การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุขนั้น คนในสังคมต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่

สังคมร่วมก าหนดขึ้น ซึ่งต้องมีระเบียบวินัย หากขาดระเบียบวินัยแล้ว สังคมจะเกิดความสับสนวุ่นวาย การ
สร้างระเบียบวินัยในสังคมจ าเป็นต้องวางรากฐานให้กับเด็กทุกช่วงวัย  เด็กควรได้รับการปลูกฝังให้เกิดการ
เรียนรู้แนวทางในการปฏิบัติ ได้รับการเรียนรู้ อบรม ฝึกหัดวินัยให้มีความพร้อมตั้งแต่วัยเยาว์ จึงจะมี
ความสุขความเจริญ และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีวินัยในวันข้างหน้า ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศชาติมีความ
เจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมือง การปกครองและวัฒนธรรม ดังนั้นวินัยจึงเปรียบได้กับ
หลักธรรมที่คอยควบคุมจิตใจของมนุษย์ให้รู้จักรับผิดชอบ  ชั่วดี และรู้จักประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวมการศึกษาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญอย่างยิ่งเพ่ือใช้ใน
การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์และเพ่ือที่จะพัฒนาคุณภาพของคนในชาติให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มี
จิตส านึกมีจิตอาสามีวินัยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก  คือรักชาติศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่น
ในการท างานรักความเป็นไทย  และ มีจิตสาธารณะ  การปลูกฝัง “วินัย” ให้นักเรียน จึงเป็นเจตนาที่จะ
สร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งในพฤติกรรมที่แสดงออกในส่วนตน และที่
แสดงออกต่อส่วนรวม ปัญหาของการไม่มีวินัยของคนในชาติเห็นได้จาก ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยใน
สังคม การละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม ได้ส ารวจปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนเพ่ือก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน และได้สรุปคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ต้อง
พัฒนามี 3 เรื่อง คือ รู้หน้าที่  มีวินัย จิตอาสาโดยด้านการมีวินัยของนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มี
ระเบียบวินัยในตนเอง   ดังนั้นทุกฝ่ายต้องร่วมมือ“ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง”  ตามพระราชกระแส
รับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีวินัยในตนเองที่
ส่งผลให้เป็นคนดี คนเก่ง สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 



 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมความพอเพียง ความกตัญญู  ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ 

คุณธรรมอุดมการณ์ตามนโยบายของสพฐ.  
2.2 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมอัตลักษณ์ รู้หน้าที่  มีวินัย  ใจอาสา 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เชิงปริมำณ/ผลผลิต (OUTPUT)  

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม จ านวน 484 คน 
 3.2 เชิงคุณภำพ/ผลลัพธ์ (OUTCOME) 

3.2.1 นักเรียน มีทักษะกระบวนกำรคิดอย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในกำร
ด ำรงชีวิตยึดมั่นในหลักธรรมตำมศำสนำที่ตนนับถือ 
  3.2.2 นักเรียนแสดงพฤติกรรมเชิงบวกในกำรอยู่ร่วมกัน 
  3.2.3 เกิดโรงเรียนคุณธรรมส ำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมต่อไป (เด็กดีสร้ำงได้ และ
พบคุณธรรมทุกพ้ืนที่  ควำมดีท้ังโรงเรียน) 
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  5 ขั้นปั้นวินัย  ไปถึงเป้ำหมำย Five  steps Model 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
   1.1 สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 
   1.2 สร้างแกนน าครู นักเรียน 
   1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
   1.4 วางแผน/ก าหนดปฏิทินกิจกรรม 

พ.ย.64  ครูเฉลิมศรี 
ครูรัศมี อมวัง 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
   2.1 ประชุมแกนน า 
   2.2 ประชุ มนั ก เ รี ยนร่ วมก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติกิจกรรม 
   2.3 ด าเนินกิจกรรม บูรณาการกิจกรรม
ห้องเรียนสีขาว 
      - ทบทวนคุณธรรมอัตลักษณ์ 
      - ทบทวนกิจกรรมวางรองเท้าส้นชิดฝา  
หน้าห้องเรียน  ทิ้งขยะถูกที่  ดูดีทั้งโรงเรียน 
     - ทบทวนบทบาทเครือข่าย ครูกับครู  ครู
กับนักเรียน  นักเรียนกับนักเรียน 
     - ด าเนินงานโครงงานคุณธรรมระดับ
ห้องเรียนต่อเนื่อง 
    - เยี่ยมเยียนโรงเรียนเครือข่ายที่ร่วมท า

พ.ย 64 - ก.ย..65 4,000 



 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

MOUด้วยกัน จ านวน 8 โรงเรียน 
    - จัดท าเกียรติบัตร 
    - เผยแพร่ผลงาน 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 คณะกรรมการเครือข่ายร่วมกับ
คณะกรรมการนักเรียน ติดตามการด าเนิน
กิจกรรมคุณธรรมระดับโรงเรียนและระดับ
ห้องเรียน ทุกเช้าวันอังคาร 
   3.2  ยกย่องชื่นชมห้องเรียนคุณธรรมผ่าน
เกณฑ์ เดือนละ 1ครั้ง  
  3.3 น าเสนอผลงานห้องเรียนคุณธรรมภาค
เรียนละ 1 ครั้ง  
  3.4 รวบรวมปัญหาอุปสรรค/หาแนวทาง
แก้ไข 

พ.ย 64 - ก.ย.65  
 
 
 
 

 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
   4.1 ด าเนินกิจกรรมตามแนวทางแก้ไข 
   4.2 จัดท าสารสนเทศในการพัฒนาต่อไป 

  

5. งบประมำณ  4,000  บำท   
6. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรม  5 ขั้นปั้นวินัย  ไปถึงเป้ำหมำย Five  steps Model  
- ยกย่องชื่นชมห้องเรียนคุณธรรมผ่านเกณฑ์ เดือนละ 1  ครั้ง  ครั้งละ 3 รางวัล  
- เยี่ยมเยียนเครือข่ายโรงเรียนกับโรงเรียน จ านวน 8 โรงเรยีน  

 - น าเสนอผลงานห้องเรียนคุณธรรมภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
          - จัดท าเกียรติบัตร  

งบประมำณที่ใช้ 4,000  บำท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
1. ย ก ย่ อ ง ชื่ น ช ม ห้ อ ง เ รี ย น
คุณธรรมผ่านเกณฑ์ เดือนละ 1 
ครั้ง ครั้งละ 3 รางวัล  

  2,000  
 

 

2. เยี่ยมเยียนเครือข่ายโรงเรียน
กับโรงเรียน จ านวน 8 โรงเรียน  

  1,000  
 

 

3. น าเสนอผลงานห้องเรียน
คุณธรรมภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

  1,000  
 

 



 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
4. จัดท าเกียรติบัตร       

รวมทั้งสิ้น   4,000    
 

7. กำรประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. มีโครงการห้องเรียนคุณธรรมตาม 5  
steps Model  ร้อยละ 100 

ตรวจโครงงานคุณธรรม
ห้องเรียน 

โ ค ร ง ง า น คุ ณ ธ ร ร ม
ห้องเรียน 

2. สร้างเครือข่ายในห้องเรียนระหว่าง
นักเรียนกับนักเรียนร้อยละ 100 

ตรวจแผนผังเครือข่าย 
สัมภาษณ์ 

แผนผังเครือข่าย 
 

3. ด าเนินกิจกรรมโครงงานห้องเรียน
คุณธรรม อย่างต่อเนื่อง 

คณะกรรมการนักเรียน
ตรวจห้องเรียน 

แบบประเมินห้องเรียน 

 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
8.1 นักเรียนมีคุณธรรมตามตามนโยบายของ สพฐ.  
8.2 นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติงานโครงงานตามกระบวนการ 5  steps Model   
8.3 เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

9. วิเครำะห์ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 เงื่อนไขควำมรู้ 
 - นักเรียนต้องรู้ปัญหาของห้องเรียน  รู้กระบวนการขั้นตอน5  steps Model   
 เงื่อนไขคุณธรรม 

- รู้หน้าที่  มีวินัย  จิตอาสา  พอเพียง ความกตัญญู  ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ 
 หลักควำมพอประมำณ 

- ด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ ปรับยืดหยุ่นตามความเหมาะสม 
 หลักกำรมีเหตุผล 

- นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตามกระบวนการ 5  steps Model  แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือนๆมีส่วนร่วมในกิจกรรม เกิดผลดีกับห้องเรียน  โรงเรียนสะอาด น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 

หลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
- นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมแก้ปัญหาอย่าเป็นระบบ มีความรอบคอบ  ระมัดระวัง ป้องกัน

ภาวะการเสี่ยงหรืออุปสรรคที่จะเกิดขึ้น 
 มิติวัตถุ 

- มีทักษะในการใช้วัสดุ เพ่ือนมีบทบาทตามความถนัด 
 มิติสังคม 

- นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสงบ รู้รักสามัคคี ไม่เบียดเบียน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีภาวะผู้น า ผู้
ตาม เกิดประชาธิปไตย  
 มิติสิ่งแวดล้อม 

- นักเรียนรู้รักษาสภาพแวดล้อมของห้องเรียน  โรงเรียน ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่า รักโรงเรียน 



 

 มิติวัฒนธรรม 
- นักเรียนภูมิใจในเพ่ือนตนเองห้องเรียน รักโรงเรียน 
 

 

ลงชื่อ                     ผู้เสนอโครงการ 
          (นางเฉลิมศรี รงรัตน์) 
        ครู ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 
ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาววิมลพัชร สุวรรณวัฒน์) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 

 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ        ผู้อนุมตัิโครงการ 
              (นายมนัส พิพัฒน์) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง 
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 
 ข้อ 1 (1.1) , (1.4)  ข้อ 2 (2.1) , (2.4)  ข้อ 3 (3.2) , (3.3)  ข้อ 4 (4.1) 
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อ 1 - 6 
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์  ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล ข้อ 4 - 5 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 มาตรฐาน 1 (1.1) , (1.2)    มาตรฐาน 2 (2.3 ) , (2.4) , (2.5)  

มาตรฐาน 3 (3.1) , (3.3) , (3.4) , (3.5)  
จุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สพม. 13   
 ข้อ 1 (1.1) , (1.2) , (1.3)   ข้อ 2 (2.1) , (2.2) , (2.3) , (2.4) , (2.5)  

ข้อ 3 (3.1) , (3.2)  
ลักษณะโครงกำร    ใหม่         ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    1. นางชลิวรรณ  เบญจกุล 
งบประมำณทั้งสิ้น   50,000 บาท 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1.  หลกักำรและเหตุผล 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย  โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางโดย
ยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความ
รอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผนการตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ควรจะเป็น  เพ่ือให้สามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ 

การวางรากฐานการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับทุกคนทุกระดับในสังคมไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนอันจะเป็นก าลังส าคัญ 
เป็นอนาคตของชาติ  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดเป็นกลยุทธ์ในแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560 -2564)  โดยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลกตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น  เพ่ือเป็นกรอบให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา 

โรงเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงประสงค์ที่จะจัดตั้งศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือปลูกฝังและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลภายนอก และหน่วยงานอ่ืน  และต้องการให้ผู้เรียนเกิดการการเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในอ าเภอหาดส าราญที่มีความหลากหลายทางอาชีพ วัฒนธรรมและ
ภูมิศาสตร์ที่ตั้งของอ าเภอหาดส าราญที่เกิดจากการผสมผสานด้วยผู้คนหลากหลายอาชีพที่ตั้งถิ่นฐาน 
ก่อให้เกิดวิถีชีวิตจากการเรียนรู้ภายในท้องถิ่น  และวัฒนธรรมเฉพาะท้องถิ่นที่แตกต่างและโดดเด่นอันเป็น
เอกลักษณ์ ซึ่งเป็นมรดกที่ทรงคุณค่ายิ่งของอ าเภอหาดส าราญ ที่เอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน อัน
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะสร้างวิถีแห่งการเรียนรู้ สร้างแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจประเด็นที่เกี่ยวกับชุมชน สังคม 
เกิดความมุ่งมั่นรักและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมที่จะร่วมกันสืบสานงานอาชีพในชุมชนและ



 

พัฒนาต่อยอดเพ่ือการประกอบอาชีพ อีกทั้งยังได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือเป็นแนวทางในการด ารงชีวิตไ ด้
อย่างยั่งยืนต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีหลักคิดหลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  สามารถสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง  น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
ถูกต้อง 

3. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้เรียน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา บุคลากรภายนอก และหน่วยงานอื่น 

4. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา    
5. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนรักท้องถิ่นของตนเอง  รู้จักปรับตัวเข้ากับชุมชน มีความคิดสร้างสรรค์ 

รู้จักการแก้ปัญหาบนหลักคิดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมำณ/ผลผลิต (OUTPUT)  
     3.1.1 ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 90 มีหลักคิดหลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
     3.1.2 ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 90 สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
     3.1.3 มีแหล่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 1 ศูนย์การเรียนรู้ 

 3.2 เชิงคุณภำพ/ผลลัพธ์ (OUTCOME) 
     3.2.1 ผู้เรียนมีหลักคิดหลักปฏิบัติและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้

อย่างถูกต้อง 
     3.2.2 ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคคลภายนอก และหน่วยงานอ่ืน ได้ใช้ศูนย์การ

เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม เป็นแหล่งเรียนรู้ 
     3.2.3 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน 

4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
   1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
   1.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
   1.3 แต่งตั้งคณะท างาน 

 
ต.ค.64-พ.ย.64 

  
ครูชลิวรรณ 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
   2.1 กิจกรรมการออมทรัพย์ประจ า
ห้องเรียน 
   2.2 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ปรัชญาของ

 
พ.ย.64–ก.ย.65 

 

 
50,000 

 
ครูชลิวรรณ 

 



 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

เศรษฐกิจพอเพียง  
   2.3 กิจกรรมบันทึกรายรับ รายจ่าย 
เงินออมของนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน 
   2.4 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน 
   2.5 กิจกรรมชุมนุม 
   2.6 กิจกรรมส่งเสริมรายได้และฝึก
อาชีพระหว่างเรียน 
   2.7 กิจกรรมโลกสวยด้วยชีวภาพ 
   2.8 กิจกรรมการปลูกผักสวนครัว
ปลอดสารพิษ   
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    3.1 นิเทศติดตามให้ค าแนะน า 
    3.2 ประเมินผลกิจกรรม 

 
พ.ย.64–เม.ย.65 

  
ครูชลิวรรณ 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
    4.1 ร า ย ง านผลกา รปฏิ บั ติ ง า น
โครงการ 

 
ก.ย. 65 

  
ครูชลิวรรณ 

5. งบประมำณ  50,000 บำท   
6. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงชีวิตและปฏิบัติตน เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกา
ภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร พอมีพอกิน พออยู่พอใช้ รายจ่ายลดลง สุขภาพจะดีขึ้น พออกพอใจ เราต้อง
รู้จักพอ รู้จักประมาณตน ไม่ใคร่อยากใคร่มีเช่นผู้อ่ืน 

งบประมำณที่ใช้ 50,000 บำท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รายละเอียดค่าใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. กิจกรรมการออมทรัพย์ประจ า
ห้องเรียน 
2. กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. กิ จ ก ร ร ม บั น ทึ ก ร า ย รั บ 
รายจ่าย เงินออมของนักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน 

      



 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รายละเอียดค่าใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

4. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
แบบโครงงาน 
5. กิจกรรมชุมนุม 
6. กิจกรรมส่งเสริมรายได้และฝึก
อาชีพระหว่างเรียน 
7. กิจกรรมโลกสวยด้วยชีวภาพ 
8. กิจกรรมการปลูกผักสวนครัว
ปลอดสารพิษ   

รวมทั้งสิ้น  25,000 25,000    
7. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
7.1 นักเรียน และบุคลากร บุคลากรในโรงเรียน 
ด าเนินชีวิตโดยยึดแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สังเกตการปฏิบัติงาน แบบสังเกตการฏิบัติงาน 

8.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
8.1 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน น าแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน มีอุปนิสัย “อยู่อย่างพอเพียง” 
9. วิเครำะห์ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 เงื่อนไขควำมรู้ 

- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 บูรณาการหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมการออมทรัพย์ประจ าห้องเรียน 
- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมบันทึกรายรับ รายจ่าย เงินออมของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
- กิจกรรมชุมนุม 
- กิจกรรมส่งเสริมรายได้และฝึกอาชีพระหว่างเรียน 
- กิจกรรมโลกสวยด้วยชีวภาพ 
- กิจกรรมการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ   

 เงื่อนไขคุณธรรม 
- ครูมีความรัก เมตตา เอาใจใส่ อดทน 
- นักเรียนมีอุปนิสัยพอเพียง (มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะ) 
 



 

 หลักควำมพอประมำณ 
- จัดกิจกรรมเหมาะสมกับเวลาที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมตั้งแต่วางแผน เตรียมการ ด าเนินการ

ประเมินและสรุปรายงาน 
- กิจกรรมเหมาะสมกับศักยภาพ ความพร้อมและความต้องการของนักเรียน 
- วัสดุและอุปกรณ์เหมาะสมกับกิจกรรม 
- สถานที่เหมาะสมกับกิจกรรม 

 หลักกำรมีเหตุผล 
- เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” 
- เพ่ือให้นักเรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 
- เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- เพ่ือให้นักเรียนต่อยอดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในห้องเรียน 
- เพ่ือให้นักเรียนแบ่งปันความรู้อย่างมีจิตอาสา 
- เพ่ือให้นักเรียนเป็นนักเรียนแกนน า 

 หลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
- วางแผน เตรียมการและด าเนินการจัดกิจกรรมอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง 
- ประเมินการด าเนินงานเป็นระยะและน าผลมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุง 
- ประเมินการท างาน สรุปงาน แล้วน าผลไปใช้พัฒนาปรับปรุงและวางแผนการท างาน 

 มิติวัตถุ 
- นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียง 
- ครูใช้เวลา งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ในการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า ประหยัดและ

เกิดประโยชน์สูงสุด 
- นักเรียนใช้เวลา งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ในการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า ประหยัด

และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 มิติสังคม 

- ครูท างานกันเป็นทีม เกิดความสามัคคี มีประชาธิปไตย เกิดภาวะผู้น า ผู้ตาม 
- นักเรียนเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม เกิดความสามัคคี มีประชาธิปไตย เกิดภาวะผู้น า ผู้ตาม มี

ความสุขกับการท ากิจกรรม 
 มิติสิ่งแวดล้อม 

- การเลือกใช้วัสดุที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม วัสดุเหลือใช้ 
- การท าความสะอาดหลังการจัดการเรียนการสอน 
- การจัดเกบ็วัสดุอุปกรณ์หลังการจัดการเรียนการสอน 

 มิติวัฒนธรรม 
- ครูใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ในการจัดการเรียนรู้ 
- นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 

  



 

ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ 
          (นางชลิวรรณ เบญจกุล) 
          ครู ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 
 

ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสาววิมลพัชร สวุรรณวัฒน์)         
          หัวหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ 
 

 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ        ผู้อนุมตัิโครงการ 
              (นายมนัส พิพัฒน์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำรพัฒนำงำนทะเบียนและวัดผลประเมินผล  
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 

ข้อ 1 ) 1.4    ข้อ 2 ) 2.1,2.2,2.3,2.4   ข้อ 3 ) 3.1,3.2,3.3   ข้อ 4 )  4.1, 4.2, 4.3 
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 1.1) ข้อ 1, 3   1.2) ข้อ 1      2) ข้อ 3    3) ข้อ 2    5) ข้อ 2    6) ข้อ 2, 3  
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 

กลยุทธ์ที่ 4 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มาตรฐานที่ 1 ข้อ 1.1, 1.2 มาตรฐานที่ 2 ข้อ  2.3, 2.6 มาตรฐานที่ 3 ข้อ 3.1, 3.4 
จุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สพม. 13   

ด้านคุณภาพผู้เรียน ข้อ 1, 2  ด้านครู    ข้อ 5   ด้านการบริหารจัดการ ข้อ  1 
กลยุทธ์โรงเรียน    ข้อ 2   ข้อ 4 
ลักษณะโครงกำร    ใหม่       ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    1. นางสาวจุรีรัตน์  สงด้วง   2. นางสาววิมลพัชร  สุวรรณวัฒน์ 
     3. นางสาวพัชรธิดา  วันแรก        4. นางสาวธัญลักษณ์  ศรีบางรัก    
งบประมำณทั้งสิ้น  27,000 บาท   
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ภาคเรียนที่  2/2564 – 1/2565 
1. หลักกำรและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  เป็นหลักสูตรการศึกษาของประเทศ  
มีจุดประสงค์ท่ีจะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสามารถในการ
แข่งขัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถด ารงชีวิตอยู่กับผู้ อ่ืนอย่างมี
ความสุข  บนพ้ืนฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพ 
หรือศึกษาต่อตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถของแต่ละบุคคล 
  การวัดผลและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  
เน้นวิธีการวัดผลจากสภาพจริง   โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เต็มตามหลักสูตร 
ดังนั้นจึงจัดโครงการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจัดเอกสำรประเมินผลตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน  
  งานทะเบียนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารส าคัญของนักเรียนทั้งที่ก าลังศึกษาอยู่และจบการศึกษา
แล้ว จะต้องจัดเก็บอย่างมีระบบและปลอดภัย การเก็บเอกสารที่ส าคัญจ านวนมากหลายปีจะท าให้เกิด
ปัญหาในด้านการค้นหาหากไม่จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ งานทะเบียนเห็นความส าคัญของปัญหานี้จึงได้มี
การแก้ไขปรับปรุงงานทะเบียน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน 
  งานรับนักเรียน ชั้น ม  .1 และ ชั้นม  .4  ในเขตพ้ืนที่บริการ และนอกพ้ืนที่บริการเข้าเรียน 
ในโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่โรงเรียนก าหนด จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมใน
เรื่อง การประชาสัมพันธ์ และเอกสารในการรับนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา 25634รวมทั้งการเก็บ
ประวัติข้อมูลนักเรียนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับนักเรียน  
 
 



 

2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร  
2.1 เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามระเบียบวัดผลประเมินผลในภาค เรียน 

ที่ 2 ปีการศึกษา 2564  และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
2.2 เพ่ือจัดท าเอกสำรประเมินผลตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
2.3 เพ่ือให้การด าเนินการรับนักเรียนเป็นไปตามแผนที่โรงเรียนก าหนดและจัดเก็บประวัตินักเรียน

เป็นระเบียบ มีความถูกต้องและสามารถน าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมำณ/ผลผลิต (OUTPUT)  
3.1.1  นักเรียนจ านวน 520 คน   
3.1.2  โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามเกณฑ์ของ

ระเบียบวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551(ฉบับปรับปรุง 2560)  
โดยนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา  (นักเรียน ร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ  70 

3.1.3 โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม มีการจัดท ำเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  

3.1.4  การรับนักเรียน ม.1 ทั้งในเขตพ้ืนที่บริการ และนอกเขตพ้ืนที่บริการ จ านวน 160 คน 
3.1.5  การรับนักเรียน ม.4 ทั้งในเขตพ้ืนที่บริการ และนอกเขตพ้ืนที่บริการ จ านวน 120 คน  

 3.2 เชิงคุณภำพ/ผลลัพธ์ (OUTCOME) 
3.2.1  โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม  วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามเกณฑ์ของ

ระเบียบวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 
(ฉบับปรับปรุง 2560) 

3.2.2 โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม มีเอกสำรประเมินผลตำมหลักสูตรกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน 

      3.2.3  นักเรียนในโรงเรียนทุกคนมีแฟ้มประวัติข้อมูลอย่างถูกต้องทุกระดับชั้น 
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  งำนทะเบียนและฐำนข้อมูลนักเรียน 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
    1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
    1.2 ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 
    1.3 ชี้แจง/แนะน าการปฏิบัติงาน 

 
 

ต.ค. 64 

 
- 
- 
- 

 
งานวิชาการ 
ครูจุรีรัตน์ 
ครูพัชรธิดา 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
    2.1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์งานวัดผลและ
ประเมินผล และจัดซื้อเอกสารหลักฐาน
ส าคัญทางการศึกษา (ปพ.1 ปพ.2 และ 
ปพ.3) 

 
ต.ค. 64–ก.ย. 65 

 

 
23,000 

 

 
งานทะเบียน/ 

วัดผลฯ 



 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

    2.2 จัดท าระบบฐานข้อมูล ส ารวจข้อมูล
ครู บุคลากร และนักเรียน และข้อมูล GPA 
ทุกระดับชั้น 
    2.3 จัดท าเอกสาร หลักฐานทางการ
ศึกษา ส าหรับนักเรียนที่จะใช้สมัครโควตา 
ลาออก ย้าย หรือ ส าเร็จการศึกษา 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 ตรวจสอบข้อมูล ครู นักเรียน ข้อมูล  
GPA  ของนักเรียนทุกระดับชั้น 

 
ต.ค. 64–ก.ย. 65 

 
- 

ครูจุรีรัตน์ 
ครูธัญลักษณ์ 

 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
   1) น าผลการประเมินมาปรับปรุง และ
พัฒนากิจกรรมให้มีความเหมาะสม  
   2) จัดท ารายงานผลโครงการ 

ก.ย. 65 

 

ครูจุรีรัตน์ 
 

กิจกรรมที่ 2  กำรวัดและประเมินผล 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
   1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
   1.2 ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 
   1.3 ชี้แจง/แนะน าการปฏิบัติงาน 

 
 

ต.ค. 64 

 
 
 

 
งานวิชาการ 
ครูพัชรธิดา 

 
2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
   2.1 จัดท าคู่มืองานวัดผลประเมินผล 
   2.2 ด าเนินงานตามปฏิทินวิชาการในการ
ให้นักเรียนแก้  0, ร, มส และ มผ 
   2.3 การใช้บริการข้อมูล Zipgrade 

 
 

ต.ค. 64–ก.ย. 65 
 

 
 

1,000 

 
งานวัดผล 
ครูพัชรธิดา 

 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่มีผลการ
เรียน 0, ร,มส, มผ และประกาศผลการ
สอบแก้ตัว 

 
ต.ค. 64–ก.ย. 65 

 

 
- 

 
งานวัดผล 
ครูพัชรธิดา 

 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
   1) น าผลการประเมินมาปรับปรุง และ
พัฒนากิจกรรมให้มีความเหมาะสม  
   2) จัดท ารายงานผลโครงการ 

ก.ย. 65 

 

งานวัดผล 
ครูพัชรธิดา 

 

กิจกรรมที่ 3  งำนรับนักเรียน 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
    1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
    1.2 ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 
    1.3 ชี้แจง/แนะน าการปฏิบัติงาน 

 
 

ต.ค. 64 

 
- 
- 
- 

 
งานวิชาการ 
ครูจุรีรัตน์ 
ครูเกยูร 



 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
   2.1 จัดหาแฟ้มเพ่ือจัดเก็บเอกสารประวัติ
นักเรียนนักเรียนและเอกสารที่ใช้ 

 
ธ.ค.64 

 

 
 
 

 
งานวิชาการ 
ครูจุรีรัตน์ 

ส า ห รั บ ก า ร รั บ นั ก เ รี ย น  แ ล ะ ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน 
   2.2 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ม.3
เดิมเข้าเรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2565 
   2.3 ออกประชาสัมพันธ์การสมัครเรียน
ตามโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและนอก
เขตพ้ืนที ่
   2.4 ท าป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักเรียน ม.1 และ ม.4 
   2.5 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน รายงาน
ตัวและมอบตัว นักเรียน  ม.1 และ ม.4 
   2.6 บันทึกข้อมูลนักเรียนและเก็บประวัติ 

ก.พ.65 
 

มี.ค.65 
 

มี.ค.– เม.ย. 65 
 
 
 

มี.ค.– เม.ย. 65 
เม.ย. 65 

 
พ.ค. 65 

 
 
 
 
 

3,000 
 

 
 
 
 

งานวิชาการ 
ครูจุรีรัตน์ 

ครูธัญลักษณ์ 
ครูเกยูร 

 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 แฟ้มเอกสารประวัตินักเรียนใหม่  
ม.1 และ ม.4 

 
พ.ค.65 

 
- 

วิชาการ 
ครูจุรีรัตน์ 

ครูธัญลักษณ์ 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
   1) น าผลการประเมินมาปรับปรุง และ
พัฒนากิจกรรมให้มีความเหมาะสม  
   2) จัดท ารายงานผลโครงการ 

ก.ย. 65 

 

ครูจุรีรัตน์ 
ครูธัญลักษณ์ 

 

5. งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 27,000 บำท   
6. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรมที่ 1 งำนจัดหำวัสดุอุปกรณ์ งำนทะเบียนวัดผลประเมินผล 
งบประมำณที่ใช้ 23,000 บำท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รายละเอียดค่าใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

จัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์ ในงาน
ทะเบียนวัดผลประเมินผล ซอง
ข้อสอบ กระดาษค าตอบ  แฟ้ม ตู้
เหล็ก ตลับหมึกพริ้นเตอร์ ปพ.1  
ปพ.2  และ ปพ.3    

 23,000 

 

   

รวมทั้งสิ้น  23,000     



 
 

กิจกรรมที่ 2  กำรวัดและประเมินผล 
งบประมำณที่ใช้ 1,000 บำท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รายละเอียดค่าใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

ค่าบริการข้อมูล Zip gradeรายปี  1,000     
รวมทั้งสิ้น  1,000     

กิจกรรมที่ 3 งำนรับนักเรียน    
งบประมำณที่ใช้  3,000 บำท  (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รายละเอียดค่าใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

- จั ดซื้ อ แ ฟ้ม เอกสารการรั บ
นักเรียน 
- การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
- วัสดุ อุปกรณ์  

 

1,000 
 

1,000 
 

 
 
 

1,000 

 

  

รวมทั้งสิ้น  2,000 1,000    
7. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
   1. สถานศึกษามีการจัดระบบการบันทึก
และการส่งต่อข้อมูลนักเรียน รายงานผล 

ประเมินรายงานโครงการ แบบประ เ มิ น ร า ย ง าน
โครงการ 

   2. สถานศึกษามีการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

ประเมินรายงานโครงการ แบบประ เ มิ น ร า ย ง าน
โครงการ 

   3. นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยตามเกณฑ ์

ประเมินรายงานโครงการ แบบประ เ มิ น ร า ย ง าน
โครงการ 

   4. นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ
เฉลี่ยตามเกณฑ ์

ประเมินรายงานโครงการ แบบประ เ มิ น ร า ย ง าน
โครงการ 

   5. ครูมีการจัดการเรียนรู้และประเมินผล
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพของนักเรียน
และอิงพัฒนาการของนักเรียน 

ประเมินรายงานโครงการ แบบประ เ มิ น ร า ย ง าน
โครงการ 

   6. ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน 

ประเมินรายงานโครงการ แบบประ เ มิ น ร า ย ง าน
โครงการ 

 



 

8.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 8.1 มีวัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละกิจกรรม 

8.2 การท าหลักฐานการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน  ถูกต้องและให้บริการแก่นักเรียน ผู้ปกครองได้
รวดเร็ว 

8.3 การวัดและการประเมินผลเป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนดไว้  ถูกต้องตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

8.4 นักเรียนมีระดับผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
8.5 ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

9. วิเครำะห์ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
เงื่อนไขควำมรู้ 
โครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผลประเมินผล ความเข้าใจในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560  แนวทางการการวัดผลและประเมินผล
การเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 เน้นวิธีการวัดผลจากสภาพจริง  โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  การจัดท าข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านระบบ SGS การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคล รวมทั้งการออกเอกสารส าคัญทางการศึกษาต่าง ๆ ให้กับนักเรียน 

เงื่อนไขคุณธรรม 
โครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผลประเมินผล ด าเนินงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์ 

อดทนเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของโครงการ พร้อมทั้งน้อมน าหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

หลักควำมพอประมำณ 
โครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผลประเมินผล ด าเนินงานด้วยการใช้ทรัพยากรของโรงเรียน

อย่างเกิดประโยชน์คุ้มค่า มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เท่าท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินโครงงาน และเมื่อมีทรัพยากร
ที่เหลือจากการด าเนินโครงงานในแต่ละปี จะน าสิ่งของเหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่ในปีถัดไป  

หลักกำรมีเหตุผล 
โครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผลประเมินผล มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ครูผู้สอนมีวิธีการวัดผล

ประเมินผลอย่างหลากหลาย และสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งยังส่งผลให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากยิ่งขึ้น และนักเรียนมีสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

หลกักำรมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
โครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผลประเมินผล มีการวางแผนการด าเนินโครงการ  มีการ

ตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเป็นปัจจุบัน ท าให้การด าเนินงานตามโครงการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์ และเป้าประสงค์ของโครงการ อีกทั้งมีการวางแผนส ารอง 
ในเรื่องของค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแผน เพ่ือให้มีการใช้งบประมาณอย่างเพียงพอและคุ้มค่า 

มิติวัตถ ุ
โครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผลประเมินผล ทางการศึกษา แล้วเสร็จ โรงเรียนจะการจัดเก็บ

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและแฟ้มข้อมูลนักเรียนอย่างเป็นระบบ  
 



 

มิติสังคม 
โครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผลประเมินผล แล้วเสร็จ  ครูมีเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล

ประเมินผลอย่างหลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด /ผลการเรียนรู้  ส่งผลให้ผู้เรียนของ
สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

มิติสิ่งแวดล้อม 
โครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผลประเมินผล แล้วเสร็จ  สถานศึกษาจะมีเครื่องมือที่ใช้ในการ

วัดผลประเมินผลอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  ท าให้ผู้เรียนของสถานศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลับมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของทั้งในด้านของความรู้ความสามารถ 
ทักษะกระบวนการ คุณธรรมจริยธรรม และความมีจิตสาธารณะของชุมชน และท้องถิ่น  

มิติวัฒนธรรม 
โครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผลประเมินผล แล้วเสร็จ  สถานศึกษาเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่

เอ้ือต่อการด าเนินงานในกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ เกิดความร่วมมือของทุกส่วนภายใน
องค์กร ส่งผลให้การด าเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 

ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาวจุรีรัตน์ สงดว้ง) 
         ครู ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 
ลงชื่อ                            ผู้เห็นชอบโครงการ 

       (นางสาววิมลพัชร สวุรรณวัฒน์)         
          หัวหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ 
 

 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ   ผู้อนุมตัิโครงการ 
              (นายมนัส พิพัฒน์) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

โครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 ข้อ 1 (1.4)   

ข้อ 2 (2.1) , (2.2) , (2.3) , (2.4)     ข้อ 3 (3.1) , (3.2) , (3.3)       ข้อ 4 (4.1) , (4.2) , (4.3)  
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อ 1 (1.1) (1) , (2) , (3)     
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
 กลยุทธ์ที่ 3 (2) , (3) , (6) , (7) , (8) , (9)  กลยุทธ์ที่ 4 (4) , (5) , (10) , (11) 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มำตรฐำนที่ 1 (1.1) , (1.2) มำตรฐำนที่ 2 (2.1) , (2.3) , 
(2.6) 
มำตรฐำนที่ 3 (3.2) , (3.4) , (3.5) 
จุดเน้นกำรด ำเนินงำน สพม.13 ข้อ 1 (1) , (2) ,(3)  ข้อ 2 (1) , (2) ,(3) ข้อ 3 (1) , (2)  
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 5 
ลักษณะโครงกำร    ใหม่         ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    1. นางสาววิมลพัชร สุวรรณวฒัน์  2. นายวรวุฒิ  แอโสะ 
    3. นางสาวพัชรธิดา วันแรก  
งบประมำณทั้งสิ้น  2,000  บาท 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล 

วิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่ มี
ความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองดีไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่น
ใน การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน 
รวมทั้งเจตคติที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น 
ส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ซึ่งจากการศึกษา
สภาพปัญหาและความต้องการในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม พบว่า การ
จัดการเรียนการสอนได้พบปัญหาในเรื่องของความเหมาะสมของสาระการเรียนรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ค าอธิบายรายวิชา การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม รวมทั้งการ
จัดหาเอกสารประกอบหลักสูตร  

จากเหตุผลดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัยมี
ความเป็นเอกภาพ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม เพ่ือให้
บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ และเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นหลักสูตรอิงมาตรฐานที่ยึดมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เป็นเป้าหมายหลักในการจัดการเรียนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้อ งกับ
มาตรฐานการเรียนรู้จะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามจุดหมายของหลักสูตร กลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือสนองวิสัยทัศน์ 
หลักการ จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 และฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2560 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



 

2.2 เพ่ือให้โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
2.3 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนา

หลักสูตรและสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.4 เพ่ือสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย

ตนเอง 
2.5 เพ่ือให้สถานศึกษามีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและน าผลไปสรุปปรับปรุงการ

เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
3. เป้ำหมำย 

3.1  เชิงปริมำณ/ผลผลิต (OUTPUT)  
3.1.1 ครูร้อยละ 100 เข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรของกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 
  3.1.2 โรงเรียนและชุมชนร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

3.1.3 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
  3.1.4 สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเองในระดับดี 
  3.1.5 สถานศึกษามีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและน าผลไปสรุปปรับปรุง
การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอในระดับดี 
 3.2  เชิงคุณภำพ/ผลลัพธ์ (OUTCOME) 

โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีรายวิชา/กิจกรรมที่
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ มีการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความถนัดและความสามารถของผู้เรียน มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และสื่อ
อุปกรณ์การเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของ
ผู้เรียน ระบบการนิเทศการสอนและน าผลไปปรับปรุงการสอนอย่าง สม่ าเสมอ มีการน าแหล่งเรียนรู้  และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน 
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที ่1 พัฒนำหลักสูตร 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
    1 .1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขต
พ้ืนที่การศึกษาและ สพฐ   .ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
    1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ 
ในปีที่ผ่านมา 
    1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
    1.4 จัดท าโครงการฯ เสนอต่อฝ่าย

 
1-5 ต.ค.64 

 
 

ต.ค. – พ.ย. 64 

 
- 
 
 
- 

 
ครวูรวุฒิ 

 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 



 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

บริหาร 
2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
   2.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจง
โครงการและมอบหมายภาระงาน 
   2.2 ด าเนินงานตามโครงการ 
       - กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษา 
       - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
       - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
เพ่ิมเติม 
       - กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า ก า ร จั ด
กระบวนการเรียนรู้ 

 
ม.ค.65 

 
 

ม.ค. – มี.ค. 65 
 

ม.ค. – มี.ค. 65 
ม.ค. – มี.ค. 65 

 
ม.ค. – มี.ค. 65 

 
- 
 
 

1,000 

 
 
 
 

ครวูรวุฒิ 
กลุ่มสาระฯ 

 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นิเทศติดตาม
การด าเนินงาน และคอยอ านวยความ
สะดวกในการด า เนินกิจกรรมของ
ผู้ เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่
โครงการฯก าหนด 

 
ม.ค. – มี.ค. 65 

 

 
- 

 
ครวูรวุฒิ 

 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act) 
   4.1 สรุปผลการประเมินโครงการฯ 
   4.2 จัดท ารายงานโครงการฯ น าเสนอ
ฝ่ายบริหาร 

 
มี.ค. - ก.ย. 65 

 
- 

ครวูรวุฒิ 
ครูพัชรธิดา 

5. งบประมำณ 2,000 บำท   
6. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนำหลักสูตร 
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ส่งเสริมให้มีการจัดท า/ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

โดย ให้มีความสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและความเจริญก้าวหน้า
ทางวิทยาการ สนองนโยบายคุณธรรมน าความรู้ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ประชาธิปไตย
ในท้องถิ่นและสังคม บูรณาการแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

งบประมำณที่ใช้ 2,000 บำท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 

(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ ค่ำ 

ตอบแทน 

ค่ำ 

ใช้สอย 
ค่ำวัสดุ 

ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

ค่าจัดท า/ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรฯ  1,000 1,000    
รวมทั้งสิ้น  1,000 1,000    



 

7. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ครู ส ามารถการจั ดการศึ กษา ได้ ตาม
หลักสูตรของสถานศึกษา 

ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร น า
หลักสูตรไปใช้สอนของครู 

แบบประเมินผลการน า
หลักสูตรไปใช้ 

2. ครูสามารถเข้าใจและจัดท าหลักสูตรได้ กิ จ ก ร ร ม ก า ร จั ด ท า
หลักสูตร สังเกต 

เอกสารหลักสูตร 

3. ครูสามารถท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญได้ 

ตรวจแผนการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ 

4. มีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และ
ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 บูรณาการ
สาระท้องถิ่น 

กิ จ ก ร ร ม ก า ร จั ด ท า
หลักสูตร 

เอกสารหลักสูตร 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
8.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
8.2 ครูมีหลักสูตรส าหรับใช้จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
8.3 นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตรงตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 
8.4 ระบบการนิเทศการสอนที่น าผลไปปรับปรุงการสอนอย่างสม่ าเสมอและน าแหล่งเรียนรู้และภูมิ

ปัญญาท้องถิน่มาใช้ในการเรียนการสอน 
9. วิเครำะห์ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

เงื่อนไขควำมรู้ 
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด าเนินงานบนพ้ืนฐานของความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นหลักสูตรอิง
มาตรฐานที่ยึดมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการจัดการเรียนการ
สอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้จะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน มีสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

เงื่อนไขคุณธรรม 
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด าเนินงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์ อดทนเพ่ือให้

บรรลุจุดประสงค์ของโครงการ พร้อมทั้งน้อมน าหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร        
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

หลักควำมพอประมำณ 
 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด าเนินงานด้วยการใช้ทรัพยากรของโรงเรียนอย่างเกิด
ประโยชน์คุ้มค่า มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เท่าที่จ าเป็นต่อการด าเนินโครงงาน และเมื่อมีทรัพยากรที่เหลือ
จากการด าเนินโครงงานในแต่ละปี จะน าสิ่งของเหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่ในปีถัดไป 

 
 



 

หลักกำรมีเหตุผล 
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเกิดขึ้นเนื่องจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นหลักสูตรอิงมาตรฐานที่ยึดมาตรฐานการ
เรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีเป้าหมายหลักในการจัดการเรียนการสอน เมื่อมีการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ จะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีสมรรถนะส าคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

หลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการวางแผนการด าเนินโครงการที่ละเอียดในทุกขั้นตอน มี

การตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเป็นปัจจุบัน ท าให้การด าเนินงานตามโครงการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์ และเป้าประสงค์ของโครงการ อีกทั้งมีการวางแผนส ารอง 
ในเรื่องของค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแผน เพ่ือให้มีการใช้งบประมาณอย่างเพียงพอและคุ้มค่า 

มิติวัตถุ 
เมื่อด าเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแล้วเสร็จ โรงเรียนจะมีหลักสูตรสถานศึกษา

สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
มิติสังคม 

 เมื่อด าเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแล้วเสร็จ สถานศึกษาจะมีหลักสูตรสถานศึกษาที่
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ จะส่งผลให้ผู้เรียนของสถานศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มิติสิ่งแวดล้อม 
 เมื่อด าเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแล้วเสร็จ สถานศึกษาจะมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มี
การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  ท าให้ผู้เรียนของสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน มีสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลับมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของทั้งในด้านของความรู้ความสามารถ ทักษะ
กระบวนการ คุณธรรมจริยธรรม และความมีจิตสาธารณะของชุมชน และท้องถิ่น 

มิติวัฒนธรรม 
 เมื่อด าเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแล้วเสร็จ สถานศึกษาเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เอ้ือ
ต่อการด าเนินงานในกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ เกิดความร่วมมือของทุกส่วนภายในองค์กร 
ส่งผลให้การด าเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 

ลงชื่อ                                       ผู้เสนอโครงการ 
          (นายวรวุฒ ิ แอโสะ) 
         ครู ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 

       (นางสาววิมลพัชร สวุรรณวัฒน์)         
          หัวหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ 
 

 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ   ผู้อนุมตัิโครงการ 
              (นายมนัส พิพัฒน์) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 



 

โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วม 
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 ข้อ 1 (1.4)   
ข้อ 2 (2.1) , (2.2) , (2.3) , (2.4) ข้อ 3 (3.3)  ข้อ 4 (4.2) , (4.3)  
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อ 1 (1.1) (1), (3) , (4)  ข้อ 1 (1.2)  (1)  
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 2 (2.5)  
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3   
ลักษณะโครงกำร    ใหม่         ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    1. นางสาววิมลพัชร  สุวรรณวัฒน์ 
งบประมำณทั้งสิ้น   ------- 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พ.ย. 2563 – ก.ย. 2564 
 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 

10 ก าหนดว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาส าหรับ
บุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมี
ร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัด
ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ์ และโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ
ในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ์
ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการก าหนดในกฎกระทรวง การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่
เหมาะสม โดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น นอกจากนี้พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการ มาตรา 3 ก าหนดให้สถานศึกษาในทุกสังกัด จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยให้
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ และต้องมีการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลอย่าน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในประกาศกระทรวง และพระราชบัญญัติ
การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ มาตรา 5 เพ่ือให้คนพิการทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และ
เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ให้คนพิการได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
แต่ละประเภทความพิการในทุกระบบ และรูปแบบการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

2.2 เพ่ือให้ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการ
ทางสติปัญญา 

2.3 เพ่ือให้ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยวิธีที่
หลากหลาย 

2.4  เพ่ือให้นักเรียนพิเศษเรียนร่วมสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี 
นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ ตามจินตนาการ 
3. เป้ำหมำย 



 

 3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
3.1.1 ครูร้อยละ 80 ที่สอนนักเรียนพิเศษเรียนร่วมมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
3.1.2 ครูร้อยละ 80 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง

บุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา 
3.1.3 ครูร้อยละ 80 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง

บุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา 
3.1.4 นักเรียนพิเศษเรียนร่วมร้อยละ 70 นักเรียนพิเศษเรียนร่วมสร้างผลงานจากการเข้า

ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ ตามจินตนาการ 
3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

นักเรียนพิเศษเรียนร่วมมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ครบถ้วนการจัด
การศึกษาได้ส่งเสริมและช่วยเหลือให้นักเรียนพิเศษเรียนร่วมมีการพัฒนาทางด้านการเรียนดีขึ้น   การจัด
กิจกรรมได้ส่งเสริมและช่วยเหลือให้นักเรียนพิเศษเรียนร่วมมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 
4. วิธีด ำเนินกำร 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผดิชอบ 

1. ขั้นเตรียมกำร (P) 
   1.1 ประชุมร่างโครงการ 
   1.2 น าเสนอโครงการ 

 
ตุลาคม 2564 

 
- 

ครูวิมลพัชร 

2. ขั้นด ำเนินกำร (D) 
   2.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

 
ตุลาคม 2564 

 
- 

ครูวิมลพัชร 

     1 )  กิ จกรรม จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี/โครงการ/งาน/กิจกรรม ใน
การจัดการเรียนร่วม ด าเนินการตาม
แผน ตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุง
พัฒนา 
     - ประชุมจัดท าแผนงานกิจกรรม/
โครงการ 
     - ร าย ง านการ โครงการ /งาน /
กิจกรรม  
   2) กิจกรรมการบริหารจัดการเรียน
ร่วม 
     - เตรียมความพร้อมผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษา 
     - จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) 

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูวิมลพัชร 



 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผดิชอบ 

     - จัดตารางเรียน  
     - ร า ย ง านค ว า มก้ า วห น้ า ขอ ง
นักเรียน  
     - ประสานความร่วมมือ  
     - นิ เทศติดตามประเมินผล และ
ปรับปรุงงาน 
   3) กิจกรรมจัดหา ผลิตและใช้
เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และ ความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา 
     - รวบรวมข้อมูลสารสนเทศผู้เรียนที่
มี ค ว ามต้ อ งการจ า เป็ น พิ เ ศษทาง
การศึกษา เพ่ือการส่งต่อและเปลี่ยน
ผ่านทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
     - จัดหา ผลิตและใช้เทคโนโลยี สิ่ง
อ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และ 
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
     - จัดท าแผนการส่งต่อและเปลี่ยน
ผ่ า น เ ฉ พ า ะ บุ ค ค ล  (Individual 
Transition Plan : ITP)  
     - ด าเนินการส่งต่อและเปลี่ยนผ่าน 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุง
การด าเนินงาน 

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

 

 ครูวิมลพัชร 

3. ขั้นตรวจสอบ (C)  
   3.1 ประเมินผลโครงการ 

กันยายน 2565  ครูวิมลพัชร 

4. ขั้นสรุปผลและประเมินผล (A)  
   4.1 รายงานผลการด าเนินงาน 

กันยายน 2565  ครูวิมลพัชร 

5. งบประมำณ  ----- บำท   
6. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณที่ใช้   ---  บำท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน 

เรียนฟรี อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. กิจกรรมการบริหารจัดการเรียน
ร่วม 

 
  

   



 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน 

เรียนฟรี อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

   - กระดาษ A4 
   - กระดาษการ์ดสี 
   - อาหารว่าง 
2. กิจกรรมจัดหา ผลิตและใช้
เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก 
สื่อ บริการ และ ความช่วยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษา 

รวมทั้งสิ้น       
7. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เ พ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

- การสังเกต 
- การวิเคราะห์ผู้เรียน 

รายงานการวิ เคราะห์
ผู้เรียนรายบุคคล 

2. ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทาง
สติปัญญา 

การจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ 

3. ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่ง เน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

4. นักเรียนพิเศษเรียนร่วมสร้างผลงานจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ กีฬา 
นันทนาการ ตามจินตนาการ 

ผลการเข้าร่วมกิจกรรมของ
ผู้เรียน 

แบบรายงานผลการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

8.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 ผลผลิต 

8.1 ครูร้อยละ 80 ที่สอนนักเรียนพิเศษเรียนร่วมมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูล
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

8.2 ครูร้อยละ 80 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
พัฒนาการทางสติปัญญา 

8.3 ครูร้อยละ 80 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
พัฒนาการทางสติปัญญา 

8.4 นักเรียนพิเศษเรียนร่วมร้อยละ 70 นักเรียนพิเศษเรียนร่วมสร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ ตามจินตนาการ 

 



 

ผลลัพธ์ 
นักเรียนพิเศษเรียนร่วมมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ครบถ้วน   การจัดการ

ศึกษาได้ส่งเสริมและช่วยเหลือให้นักเรียนพิเศษเรียนร่วมมีการพัฒนาทางด้านการเรียนดีขึ้น   การจัด
กิจกรรมไดส้่งเสริมและช่วยเหลือให้นักเรียนพิเศษเรียนร่วมมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 
9. หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เงื่อนไขควำมรู้ 

- ให้ผู้เรียนและครูได้แสดงความรู้ ความสามารถทางวิชาการ มีโอกาสน าเสนอผลงานของตนเอง 
เงื่อนไขคุณธรรม 
- ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต รู้รักสามัคคี   มีน้ าใจ   พากเพียร อดทน  

 หลักควำมพอประมำณ 
- ด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ ปรับยืดหยุ่นตามความเหมาะสม 

 หลักกำรมีเหตุผล 
- เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีโลกทัศน์ที่เปิดกว้าง ได้เห็นผลงานของตนเองและผู้อ่ืนได้

ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ครูและนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระและกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดแสดงผลงานทาง
วิชาการให้กับนักเรียน เป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และแสดงผลงานของครูและนักเรียนสู่ชุมชนและเป็น
การสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 หลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

- เป็นการสร้างความภาคภูมิใจและเป็นก าลังใจที่ดีต่อนักเรียนและครูที่ตั้งใจในการแสดงผลงาน 

 มิติวัตถ ุ
- นักเรียนมีทักษะในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

 มิติสังคม 
- นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสงบ รู้รักสามัคคี ไม่เบียดเบียน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีภาวะผู้น า ผู้

ตาม เกดิประชาธิปไตย 
 มิติสิ่งแวดล้อม 

- นักเรียนรู้รักษา อนุรักษ์ ความเป็นไทย รักท้องถิ่น ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่า 
 มิติวัฒนธรรม 

- นักเรียนภูมิใจในท้องถิ่น ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ความเป็นไทย ยึดมั่นในหลักธรรมตามศาสนาที่ตน
นับถือ 
 

 

 

ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ 
                                        (นางสาววิมลพัชร สุวรรณวัฒน์) 
                                           หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ   ผู้อนุมตัิโครงการ 
              (นายมนัส พิพัฒน์) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 



 

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงสื่อด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
แก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 
ข้อ 1 ) 1.4    ข้อ 2 ) 2.1,2.2,2.3,2.4   ข้อ 3 ) 3.1,3.2,3.3   ข้อ 4 )  4.1,4.2 4.3 

จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 1.2) ข้อ 4,6 2) ข้อ 3     3)  ข้อ 2  4) ข้อ 1, 3  5) ข้อ 2  6) ข้อ 1  
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 

กลยุทธ์ที่ 1 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 7  กลยุทธ์ที่ 3 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6, 8 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มาตรฐานที่ 2 ข้อ 2.4, 2.6  มาตรฐานที่ 3 ข้อ 3.2,3.4,3.5 
จุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สพม. 13   

ด้านคุณภาพผู้เรียน ข้อ 3  ด้านครู  ข้อ 5       ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 1, 2 
กลยุทธ์โรงเรียน    ข้อ 2   ข้อ 4 
ลักษณะโครงกำร    ใหม่        ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ   1. นางสาววิมลพัชร  สุวรรณวัฒน์ 2. นางสาวจุรีรัตน์  สงด้วง 
งบประมำณทั้งสิ้น  8,000 บาท 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2564– 30 กันยายน 2565 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 ในช่วงศตวรรษที่ 21   วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้ใน
ปัจจุบันบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้พัฒนาโปรแกรมส าหรับการจัดท าสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
หลากหลายรูปแบบมีภาพประกอบทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  และยังสามารถบันทึกเสียงประกอบให้
เกิดความน่าสนใจได้ตามรสนิยมของแต่ละคนได้อย่างหลากหลาย   และในอนาคตความรู้ต่าง ๆ จะ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  องค์ความรู้และต าราท้ังหลายที่พิมพ์บนกระดานจะล้าสมัยในเวลาอันสั้นและ
กลายเป็นหนังสือเก่าที่จะต้องถูกก าจัดทิ้ง 
 การจัดการศึกษาในปัจจุบัน ครูคือผู้เอื้ออ านวยให้เกิดการเรียนรู้และเป็นผู้ท างานร่วมกับนักเรียน  
ในการแสวงหาและป้อนข้อมูลที่ถูกต้องให้กับนักเรียน สื่อการเรียนรู้หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ครูน ามาใช้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้หากมีความหลากหลายทั้ง สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และสื่ออ่ืนๆ จะช่วย
ส่งเสริมให้  การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เข้าใจง่ายและรวดเร็วขึ้น 
รวมทั้งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและต่อเนื่อง
ตลอดเวลา ดังนั้นการพัฒนาความรู้ความสามารถ   ในการผลิตสื่อนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีแก่ครูผู้สอนจึง
เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ครูคิดค้น สร้างสรรค์สื่อการการเรียนรู้และนวัตกรรมต่าง  ๆ ได้อย่าง
หลากหลาย  ตลอดจนพัฒนาสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ให้สามารถน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานทางวิชาการ  เพ่ือ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพครูจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น  

 
 



 

2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร  
 2.1 เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนหาดส าราญ
วิทยาคม 
 2.2 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถผลิตสื่อนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
สื่อเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย  
3. เป้ำหมำย  
 3.1 ด้ำนปริมำณ (ผลผลิต) 
  3.1.1 ครูและบุคลากร ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
  3.1.2 ครูและบุคลากร ร้อยละ 100 มีความพร้อมในการปฏิบัติงานสร้างสื่อและนวัตกรรม 
ด้านการจัดการเรียนรู้ 
 3.2 ด้ำนคุณภำพ (ผลลัพธ์) 
  3.2.1 ครูและบุคลากรพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.2 ครูและบุคลากรสามารถผลิตสื่อนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีได้อย่างหลากหลาย 
4.  วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมกำร 
   1.1 ประชุม วางแผนโครงการ  

 
 ต.ค.64 

 
- 

ครูวิมลพัชร 
ครูจุรีรัตน์ 

2. ข้ันด ำเนินกำร 
   2.1 ครูและบุคลากรเข้ารับการประชุม/
อบรม/สัมมนา  

 
ต.ค.64–ก.ย.65 

 

 
8,000 

 
ฝ่ายวิชาการ 

3. ข้ันติดตำมประเมินผล/รำยงำน 
   3.1 การพัฒนาอย่างน้อยคนละ 2 ครั้ง/
ปีการศึกษา 
   3.2 การสร้างสื่อและนวัตกรรมทางด้าน
การจัดการเรียนรู้ 

 
ต.ค.64–ก.ย.65 

 
ต.ค.64–ก.ย.65 

 

 
- 
 
- 

 
 

ฝ่ายวิชาการ 

4. รำยงำนผล 
   เพ่ือพัฒนา สื่อและนวัตกรรมในปีต่อไป 

 
ก.ย.65 

 
- 

 
ครูจุรีรัตน์ 

รวม  8,000  
5.งบประมำณ 8,000 บำท  
6. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
2.1 ครูและบุคลากรเข้ารับการ   1,200    



 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
ประชุม/อบรม/ สัมมนา  
2.2 ค่าอาหารผู้เข้าร่มอบรม 
     ครู 40 คนx ค่าอาหารคนละ     
     60 บาท  ค่าอาหารว่าง  
     คนละ  30 x 2 รอบ  
2.3 จัดหาวิทยากร    / ผู้ทรงคุณวุฒิ
สอนในการจัดท าสื่อการสอน 

 
 
 
 
 
 

2,000 

 
 

4,800 

  
 

รวมทั้งสิ้น 2,000 4,800 1,200    
7.  กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ครูและบุคลากร ร้อยละ 100ได้รับการพัฒนา
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

เกียรติบัตร รายงานผลการเข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนา 

2. ครูและบุคลากร มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานสร้างสื่อและนวัตกรรมด้านการจัดการ
เรียนรู้ ร้อยละ 100 

ชิ้นงาน 
สื่อ นวัตกรรม 

แบบประเมินสื่อ 
นวัตกรรม 

 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 8.1 ครูและบุคลากรสามารถพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.2 ครูและบุคลากรสามารถผลิตสื่อนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีอย่าง
หลากหลาย 
9. วิเครำะห์ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 เงื่อนไขควำมรู้ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อด้านการจัดการเรียนการสอนแก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา โดยครูผู้สอนจึงมีความจ าเป็นจะต้องปรับ เปลี่ยน
และเรียนรู้ เพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถสร้างสื่อการเรียนรู้หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย เพ่ือช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจเรียน  ได้รู้จักวิธีการแสวงหา
ความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและต่อเนื่องตลอดเวลา  
 เงื่อนไขคุณธรรม 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อด้านการจัดการเรียนการสอนแก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ด าเนินงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์ อดทนเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของโครงการ พร้อมทั้ง
น้อมน าหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 



 

 หลักควำมพอประมำณ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อด้านการจัดการเรียนการสอนแก่ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาด าเนินงานด้วยการใช้ทรัพยากรของโรงเรียนอย่างเกิดประโยชน์คุ้มค่า มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เท่าที่
จ าเป็นต่อการด าเนินโครงงาน และเมื่อมีทรัพยากรที่เหลือจากการด าเนินโครงงานในแต่ละปี จะน าสิ่งของ
เหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่ในปีถัดไป  

หลักกำรมีเหตุผล 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อด้านการจัดการเรียนการสอนแก่ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา มี เป้ าหมายหลัก เ พ่ือให้ครูผู้ สอนได้น าความรู้ที่ ได้จากสร้ างสื่ อ  หรือนวัต กรรมใหม่  ๆ  
มาประยุกต์ใช้การจัดการเรียนการสอน กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในการเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมากยิ่งขึ้น และนักเรียนมีสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 หลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อด้านการจัดการเรียนการสอนแก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีการวางแผนการด าเนินโครงการ  มีการตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเป็น
ปัจจุบัน ท าให้การด าเนินงานตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าประสงค์ของโครงการ อีกทั้งมีการวางแผนส ารอง ในเรื่องของค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแผน เพ่ือให้มี
การใช้งบประมาณอย่างเพียงพอและคุ้มค่า 
 มิติวัตถ ุ

เมื่อด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อด้านการจัดการเรียนการสอนแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา แล้วเสร็จ โรงเรียนจะมีสื่อ / นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ใช้ส าหรับการจัดการเรียนในทุกระดับชั้น 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
 มิติสังคม 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อด้านการจัดการเรียนการสอนแก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา แล้วเสร็จ  ครูมีสื่อที่หลากหลายสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้  จะส่งผลให้ผู้เรียนของสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีสมรรถนะส าคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

มิติสิ่งแวดล้อม 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อด้านการจัดการเรียนการสอนแก่ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา แล้วเสร็จ  ครูมีสื่อที่หลากหลายสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้  ท าให้ผู้เรียนของสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีสมรรถนะส าคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลับมาเป็นพลเมืองที่
มีคุณภาพของทั้งในด้านของความรู้ความสามารถ ทักษะกระบวนการ คุณธรรมจริยธรรม และความมีจิต
สาธารณะของชุมชน และท้องถิ่น  

มิติวัฒนธรรม 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อด้านการจัดการเรียนการสอนแก่ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา แล้วเสร็จ  สถานศึกษาเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เอ้ือต่อการด าเนินงานในกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ 
ที่มีคุณภาพ เกิดความร่วมมือของทุกส่วนภายในองค์กร ส่งผลให้การด าเนินงานของสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 



 

 

ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาวจุรีรัตน์ สงดว้ง) 
         ครู ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 

       (นางสาววิมลพัชร สวุรรณวัฒน์)         
          หัวหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ 
 

 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ   ผู้อนุมตัิโครงการ 
              (นายมนัส พิพัฒน์) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำรพัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 ข้อ 1 (1.1) , (1.2) , (1.3) , (1.4)  

ข้อ 2 (2.1) , (2.2) , (2.3) , (2.4)   ข้อ 3 (3.1) , (3.2) , (3.3)    ข้อ 4 (4.1) , (4.2) , (4.3)  
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อ 1 (1.1) (1) , (2) , (3) , (4)  ข้อ 1 (1.2) (1) , (2) , (4) , (6) 
 ข้อ 2 (2) , (3) , (4) ข้อ 4 (1) , (2) , (3)  ข้อ 5 (1) , (2)   
 ข้อ 6 (1) , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8) 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 (1.1) , (1.2)  

มาตรฐานที่ 2 (2.1) , (2.2) , (2.3) , (2.4) , (2.5) , (2.6) 
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
 กลยุทธ์ที่ 4 (1) , (2) ,(3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8) , (9) , (10) , (11) , (12) กลยุทธ์ที่ 5 (1)  
จุดเน้นกำรด ำเนินงำน สพม.13 ข้อ 1 (1) , (2) ,(3)    ข้อ 2 (1) , (2) ,(3) , (4) , (5)    ข้อ 3 (1) , (2)  
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3   
ลักษณะโครงกำร    ใหม่          ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  งานแผนงาน 
ผู้รับผิดชอบ    1. นางสาวรัชราภรณ์ เงินสมทอง 2. นางสาวเจนจิรา ชายภักตร ์
    3. นางพรรณี  เขาพรง 
งบประมำณทั้งสิ้น   5,000 บาท 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
1.  หลักกำรและเหตุผล 

การประกันคุณภาพการศึกษา (QUALITY ASSURANCE) หมายถึง การท ากิจกรรม หรือการ
ปฏิบัติภารกิจหลักอย่างมีระบบตามแบบแผนที่ก าหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ  (QUALITY 
CONTROL) การตรวจสอบคุณภาพ (QUALITY AUDITING) และการประเมินคุณภาพ (QUALITTY 
ASSESSMENT) จนท าให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของดัชนีชี้วัด ระบบและกระบวนการ
ผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ ของการจัดการศึกษา ประกอบด้วยการประกันคุณภาพภายใน และการประกัน
คุณภาพภายนอก 
       การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบจะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุก จะท าให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนหาด
ส าราญวิทยาคม จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขึ้น 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือพัฒนาระบบงานประกันให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพตามที่กฎกระทรวงก าหนด 
3. เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมำณ/ผลผลิต (OUTPUT) 
  3.1.1  ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม ที่มีส่วนร่วมใน
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1.2 ได้ทราบจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และแนวทางการพัฒนาโรงเรียนโดยการระดม
ความคิดจากครูทุกคนในโรงเรียน 

3.2 เชิงคุณภำพ/ผลลัพธ์ (OUTCOME) 
3.2.1 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ร่วมกันก าหนดมาตรฐานสถานศึกษา 



 

3.2.2 นัก เรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาจัดท าและด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

3.2.3 สถานศึกษามีการจัดท าสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
3.2.4 สถานศึกษามีการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในและน าผลการประเมินมา

พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ 
3.2.5 สถานศึกษามีการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ 

4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
   1.1 ประชุมก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน 
   1.2 แต่ งตั้ ง คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน 
   1.3 ประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

มี.ค.-พ.ค.65 
 

 งานแผนงาน 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
   2.1 จัดอบรมความรู้เรื่องการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาแก่ครูและ
บุคลากร 

 
พ.ค.-มิ.ย.65 

 
3,000 งานแผนงาน 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 สรุป ประเมินผลการอบรม 
   3.2 รายงานผลการจัดกิจกรรม 

ส.ค.65  งานแผนงาน 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
   4.1 น าปัญหา ข้อเสนอแนะที่ได้จาก
การประเมินมาปรับปรุงในครั้งต่อไป 

ส.ค.65  งานแผนงาน 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและจัดท ำรำยงำน SAR 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
   1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  

ม.ค.65  งานแผนงาน 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
   2.1 ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
   2.2 จัดท าเอกสารเป็นรูปเล่ม 

ม.ค.65 2,000 งานแผนงาน 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 สรุป ประเมินผลการอบรม 
   3.2 รายงานผลการด าเนินงาน 
 

เม.ย.65  งานแผนงาน 



 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
   4.1 น าปัญหา ข้อเสนอแนะที่ได้จาก
การประเมินมาปรับปรุงในครั้งต่อไป 

เม.ย.65  งานแผนงาน 

5. งบประมำณ 5,000 บำท   
6. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมอบรม พัฒนำควำมรู้เรื่องกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 สถานศึกษาจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือสร้างความ
มั่นใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่า ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ เพ่ือการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ซึ่ง
เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการส่งเสริม สนับสนุนและก ากับ ดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด 

งบประมำณที่ใช้ 3,000 บำท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม
อบรม 

 
3,000 

  
 

 

รวม  3,000     
กิจกรรมที่ 2 ประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและจัดท ำผลกำรประเมิน 
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ( พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑ ) ได้ให้ความส าคัญกับการน าผล

การประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดฯ ตลอดทั้งเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 งบประมำณที่ใช้ 2,000 บำท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณ
ฑ์ 

- ค่าถ่ายเอกสาร   2,000     



 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ ค่ำ 
ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณ
ฑ์ 

- ค่าเข้าเล่มเอกสาร 
- จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน 

รวม  2,000     
7. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการและปฏิทิน
ปฏิบัติงานประจ าปี 

- ก า ร นิ เ ท ศ  ก า กั บ 
ติดตาม/ประเมินโครงการ 

- แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
โครงการ 

2. โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ ทันสมัย พร้อมใช้ 

- ต ร ว จ ส อ บ เ อ ก ส า ร
หลักฐาน 

 

3. มีการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ
เผยแพร่ผลการด าเนินงาน 

- การนิเทศ ก ากับ ติดตาม - แบบสรุปรายงาน 

4. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา - การประเมินมาตรฐาน - แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
มาตรฐาน 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร มีการพัฒนาบุคลากรครู ผู้เรียน การจัดการ
เรียนรู้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
9. วิเครำะห์ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 เงื่อนไขควำมรู้ 

ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการมีความรู้ ความเข้าใจ และ จัดกิจกรรมได้ สอดคล้องกับมาตรฐานที่
ก าหนด  
 เงื่อนไขคุณธรรม 

ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ ด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพ ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โดย
มุ่ง ผลส าเร็จของงาน  
 หลักควำมพอประมำณ 

ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการดาเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ เป็นไปตาม ปฏิทินปฏิบัติงาน ใช้จ่าย
งบประมาณ คุ้มค่า  
 หลักกำรมีเหตุผล 

ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการเข้าใจ หลักการประกันคุณภาพ ด าเนินงาน ตามระบบประกันคุณภาพที่
โรงเรียน ก าหนด  
 หลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ วางแผนการดาเนินงาน มีการบริหารปัจจัยเสี่ยง  



 

 มิติวัตถ ุ
โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่พอเพียงในการ

จัดท าโครงการและ ใช้เวลาเป็นประโยชน์และคุ้มค่าเพ่ือการพัฒนาโรงเรียน 
 มิติสังคม 

สร้างความสัมพันธ์อันดีตามบทบาทหน้าที่ของทุกคนในโรงเรียน 
 มิติสิ่งแวดล้อม 

มีความรู้เกี่ยวความคงทนของวัสดุต่าง ๆ โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่พอเพียงในการจัดท าโครงการและ 
ใช้เวลาเป็นประโยชน์และคุ้มค่าเพ่ือการพัฒนาโรงเรียน 

มิติวัฒนธรรม 
ทักษะการมีวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันการท างาน   
 
 

 
ลงชื่อ                         ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาวรัชราภรณ์ เงินสมทอง) 
         ครู ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 

       (นางสาววิมลพัชร สวุรรณวัฒน์)         
          หัวหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ 
 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ        ผู้อนุมตัิโครงการ 
              (นายมนัส พิพัฒน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำรกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร “ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ” (PLC) 
สู่สถำนศึกษำเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำส ำหรับครู 

พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 ข้อ 1 (1.1) , (1.2) , (1.3) , (1.4)  
ข้อ 2 (2.1) , (2.2) , (2.3) , (2.4)     ข้อ 3 (3.1) , (3.2) , (3.3)  ข้อ 4 (4.1) , (4.2)   

จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อ 1 (1.1) (3) , (4) ข้อ 1 (1.2) (4) , (6)  
ข้อ 2 (1) , (2) , (3) , (4)    ข้อ 3 (1) , (2)    ข้อ 4 (1) , (2) , (3)  ข้อ 5 (1) , (2)    ข้อ 6 (5) 

กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
 กลยุทธ์ที่ 3 (2) ,(3) , (5) , (6) , (7) , (8)  กลยุทธ์ที่ 4 (4) , (5) , (10) , (11)  
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มำตรฐำนที่ 1 (1.1) , (1.2)  

มำตรฐำนที่ 2 (2.1) , (2.2) , (2.3) , (2.4) , (2.5) , (2.6)  
มำตรฐำนที่ 3 (3.1) , (3.2) , (3.4) , (3.5)  

จุดเน้นกำรด ำเนินงำน สพม. 13  ข้อ 1 (1) , (2) ,(3)     ข้อ 2 (1) , (2) ,(3) , (4) , (5)     ข้อ 3 (1) , (2)  
กลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1 
ลักษณะโครงกำร   ใหม ่       ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายวรวุฒิ  แอโสะ 
งบประมำณทั้งสิ้น  -  บาท 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 

1. หลักกำรและเหตุผล               
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2545 

มาตรา 22 ระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัด
การศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งครูทุกคนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
แสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว  ซึ่ง
นวัตกรรมใหม่ที่ครูจะต้องทราบคือ Professional Learning Community (PLC) เป็นการรวมตัวกัน
ท างาน พัฒนาทักษะและการเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ครูเพ่ือศิษย์ บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบ
กัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยท างานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ที่ครูเป็น
ผู้น าร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแลสนับสนุน สู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง 
สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส าคัญและความสุขของการ
ท างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้  

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน รวมถึงพัฒนาศักยภาพครูสู่
มืออาชีพ และสนองต่อจุดเน้นนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม โดยกลุ่มบริหารวิชาการ จึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ” ขึ้น  
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ PLC และน ามาใช้ในการสอนและพัฒนานักเรียน 



 

2.2 เพ่ือให้ครูรับทราบข้อมูลสารสนเทศ แสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นที่จ าเป็นต่อวิชาชีพได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วขึ้น ส่งผลดีต่อการปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพ
ของตนได้ตลอดเวลา เกดิแนวทางท่ีจะสร้างแรงบันดาลใจต่อการเรียนรู้ให้นักเรียนต่อไป  

2.3 เพ่ือให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ และสามารถน ากระบวนการ PLC ไปใช้ในการเลื่อน
วิทยฐานะได้ในทุกระดับ 
3. เป้ำหมำย  

ด้ำนปริมำณ 
  1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 38 คน 

ด้ำนคุณภำพ 
1. ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง  
2. เพ่ือให้มีจ านวนครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ 
3. ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมกำร (Plan) 
 1.1 เขียนโครงการ เสนอเพ่ือขออนุมัติ 

 
ตุลาคม 2564 

 
นายวรวุฒ ิ 

แอโสะ 
2. ขั้นด ำเนินกำร (Do)  
   2 . 1  อบ รม ให้ ค ว าม รู้ ค รู เ กี่ ย ว กั บ
กระบวนการขับเคลื่อนกระบวนการ 
“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) 
   2.2 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
PLC 

ตุลาคม 64 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

-  

3. ขั้นตรวจสอบ(Check) 
   3.1 ประเมินโครงการ / ความพึงพอใจ  

 
มกราคม  2565 

 นายวรวุฒ ิ 
แอโสะ 

4. ขั้นปรับปรุง/พัฒนำ(Act) 
   4.1 ครูแต่ละกลุ่มสาระรายงานผลการ
ด าเนินงานตามกระบวนการ PLC และน า
ผลการประเมินมาเปรียบเทียบ ปรับปรุง 
พัฒนา 
   4 . 2  ส รุ ปผลและราย ง านผลกา ร
ด าเนินการขับเคลื่อนกระบวนการPLC  

 
มีนาคม 2565 

 นายวรวุฒ ิ 
แอโสะ 

5. งบประมำณที่ใช้ - บำท 
6. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณที่ใช้ - บำท   
 
 
 



 

7.กำรวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 .  ครู มี ค ว ามรู้ ค ว ามสามารถตร งกั บ ง านที่
รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง  
2. ครูมีความเข้าใจ เรื่อง PLC 
3    . ครูสามารถน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

สังเกต/ทดสอบ 
 
ตรวจสอบ 
สังเกต  

แบบบันทึก/ 
แบบประเมิน 
แบบบันทึก 
แบบบันทึก 

8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
8.1 ครูรับทราบข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อวิชาชีพได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วขึ้น 

ส่งผลดีต่อการปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพของตนได้ตลอดเวลา เกิดแนวทางที่จะสร้างแรงบันดาลใจต่อการ
เรียนรู้ให้นักเรียนต่อไป  

8.2 ครูมีความรู้เกี่ยวกับ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) เพ่ือพัฒนาตนเอง น าผลที่ได้
จากการพัฒนามาปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น  

8.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบวัดความรู้ระดับชาติกลุ่มเป้าหมายใน
รายวิชา  

8.4 หลัก 5 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 3 รายวิชาที่ไม่ได้สอบวัดความรู้ระดับชาติ 
9. วิเครำะห์ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

เงื่อนไขควำมรู้ 
โครงการการขับเคลื่อนกระบวนการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) สู่สถานศึกษาเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาส าหรับครู ด าเนินงานบนพ้ืนฐานของความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ 
“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” Professional Learning Community (PLC) เป็นการรวมตัวกัน
ท างาน พัฒนาทักษะและการเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ครูเพ่ือศิษย์ บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบ
กัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยท างานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ที่ครูเป็น
ผู้น าร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแลสนับสนุน สู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง 
สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส าคัญและความสุขของการ
ท างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ 

เงื่อนไขคุณธรรม 
โครงการการขับเคลื่อนกระบวนการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) สู่สถานศึกษาเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาส าหรับครู ด าเนินงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์ อดทนเพ่ือให้บรรลุ
จุดประสงค์ของโครงการ พร้อมทั้งน้อมน าหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร        
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ            
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

หลักควำมพอประมำณ 
 โครงการการขับเคลื่อนกระบวนการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) สู่สถานศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาส าหรับครู ด าเนินงานด้วยการใช้ทรัพยากรของโรงเรียนอย่างเกิดประโยชน์
คุ้มค่า มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เท่าที่จ าเป็นต่อการด าเนินโครงงาน และเมื่อมีทรัพยากรที่เหลือจากการ
ด าเนินโครงงานในแต่ละปี จะน าสิ่งของเหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่ในปีถัดไป 



 

หลักกำรมีเหตุผล 
โครงการการขับเคลื่อนกระบวนการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) สู่สถานศึกษาเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาส าหรับครู เกิดข้ึนเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 22 ระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งครู
ทุกคนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งนวัตกรรมใหม่ที่ครูจะต้องทราบคือ กระบวนการ “ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ” Professional Learning Community (PLC) 

หลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
โครงการการขับเคลื่อนกระบวนการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) สู่สถานศึกษาเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาส าหรับครู มีการวางแผนการด าเนินโครงการที่ละเอียดในทุกขั้นตอน มีการ
ตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเป็นปัจจุบัน ท าให้การด าเนินงานตามโครงการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์ และเป้าประสงค์ของโครงการ อีกทั้งมีการวางแผนส ารอง 
ในเรื่องของค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแผน เพ่ือให้มีการใช้งบประมาณอย่างเพียงพอและคุ้มค่า 

มิติวัตถ ุ
เมื่อด าเนินโครงการการขับเคลื่อนกระบวนการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) สู่

สถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาส าหรับครูแล้วเสร็จ สถานศึกษาจะมีรายงานการขับเคลื่อน
กระบวนการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) สู่สถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
ส าหรับคร ู

มิติสังคม 
 เมื่อด าเนินโครงการการขับเคลื่อนกระบวนการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) สู่
สถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาส าหรับครูแล้วเสร็จ บุคลากรของสถานศึกษาจะเกิดการรวมตัว
กันท างาน พัฒนาทักษะและการเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ครูเพ่ือศิษย์ บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์
แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยท างานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ที่ครู
เป็นผู้น าร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแลสนับสนุน สู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส าคัญ และความสุข
ของการท างานร่วมกันของของบุคลากร 

มิติสิ่งแวดล้อม 
 เมื่อด าเนินโครงการการขับเคลื่อนกระบวนการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) สู่
สถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาส าหรับครูแล้วเสร็จ สถานศึกษาจะมบีุคลากรของสถานศึกษาจะ
เกิดการรวมตัวกันท างาน พัฒนาทักษะและการเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ครูเพ่ือศิษย์ บนพ้ืนฐานวัฒนธรรม
ความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน  ท าให้ผู้ เรียนของ
สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลับมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของทั้งในด้านของความรู้
ความสามารถ ทักษะกระบวนการ คุณธรรมจริยธรรม และความมีจิตสาธารณะของชุมชน และท้องถิ่น 

มิติวัฒนธรรม 
 เมื่อด าเนินโครงการการขับเคลื่อนกระบวนการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) สู่
สถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาส าหรับครูแล้วเสร็จ สถานศึกษาเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เอ้ือต่อ



 

การด าเนินงานในกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ เกิดความร่วมมือของทุกส่วนภายในองค์กร 
ส่งผลให้การด าเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 
 

ลงชื่อ                                       ผู้เสนอโครงการ 
          (นายวรวุฒ ิ แอโสะ) 
         ครู ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 

       (นางสาววิมลพัชร สวุรรณวัฒน์)         
          หัวหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ 
 

 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ   ผู้อนุมตัิโครงการ 
              (นายมนัส พิพัฒน์) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำร STEM ศึกษำ 
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 ข้อ 3 (3.1) , (3.2) , (3.3)  
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อ 1 (1.1) (1) , (2) , (3) , (4) ข้อ 1 (1.2) (1) , (4)  
 ข้อ 2 (4) ข้อ 4 (1)     
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 (1.1) , (1.2) มาตรฐานที่ 2 (2.3) , (2.5) , (2.6) 
มาตรฐานที่ 3 (3.1) , (3.2) , (3.3) , (3.4) , (3.5)  
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  
 กลยุทธ์ที่ 4 (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (9) , (10) , (11) , (12) 
จุดเน้นกำรด ำเนินงำน สพม.13 ข้อ 1 (1) , (2) ,(3)      
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 5   
ลักษณะโครงกำร   ใหม่         ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ   1. นางสาววิมลพัชร  สุวรรณวัฒน์  2. นางฤวลีย์   มณีรัตน์ 
    3. นายยงยุทธ      สิทธิชัย        4. นางคนึง ทองบุญชู 
งบประมำณ   2,000 บาท 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2564 –กันยายน 2565 
 

1. หลักกำรและเหตุผล  
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญกับสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งเป็นรูปแบบการ

จัดการเรียนรู้ที่มุ่งบูรณาการศาสตร์ทั้งสี่  ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
เข้าด้วยกัน  โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างเยาวชนไทยให้มีความรู้ ทักษะกระบวนการ การคิดวิเคราะห์ การคิด
สร้างสรรค์  และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  ทุกคน
จะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต และกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด ภายใน 5 ปี จะท าให้มีการเรียนการสอนสะ
เต็มศึกษาครบทุกโรงเรียน   
 ดังนั้น  เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน  ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  และส่งเสริม
การเรียนรู้โดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษาให้เกิดข้ึนในโรงเรียน  และเพ่ือสนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  
จึงได้จัดท าโครงการสะเต็มศึกษาขึ้นมา   
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
2.2 เพ่ือให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น 

3. เป้ำหมำย  
3.1  ด้ำนปริมำณ (ผลผลิต)  

3.1.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
       3.1.2 ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในระดับชั้นที่รับผิดชอบได้ 
 3.2  ด้ำนคุณภำพ (ผลลัพธ์)  

     3.2.1 นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ 
      3.2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

 
 



 

4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมกำร  
   1) แต่งตั้งคณะท างานโครงการสะเต็ม
ศึกษา 
   2) ศึกษานโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ,  
นโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จุดเน้นของ สพม.13 
   3) เขียนโครงการ 
   4) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา  
วางแผนการจัดกิจกรรม  

 
28–30 ต.ค. 64 

 
4-8  พ.ย. 64 

 
 

11-15 พ.ย.64 
 18-22 พ.ย. 64 

 
- 

 

ครูวิมลพัชร 
และคณะ 

2. ขั้นด ำเนินกำร 
   1) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกแบบสร้าง
ชิ้นงานSTAEM  
   2) น าเสนอผลงานSTEM 

 
ม.ค.65– ก.ย.65 

2,000 ครูวิมลพัชร 
และคณะ 

3. ขั้นตรวจสอบ 
    นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน
ของแต่ละระดับชั้น 

 
ม.ค.65– ก.ย.65 

 
- 

ครูวิมลพัชร 
และคณะ 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
   1) น าผลการประเมินมาปรับปรุง และ
พัฒนากิจกรรมให้มีความเหมาะสม  
   2) จัดท ารายงานผลโครงการ 

 
ม.ค.65– ก.พ.65 

 
- 

ครูวิมลพัชร 
และคณะ 

5.  งบประมำณที่ใช้  2,000   บำท  
6.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

โครงกำรศูนย์กำรจัดกำรเรียนรู้ STEM 
ศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีการบูรณาการความรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และวิศวกรรมศาสตร์ ให้มีทักษะกระบวนการ เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 
งบประมำณที่ใช้ 2,000  บำท (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ ค่ำ 
ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณ
ฑ์ 

1 )  นั ก เ รี ย น แ บ่ ง ก ลุ่ ม
ออกแบบสร้างชิ้นงานSTAEM 

 2,000   
 

 

2) น าเสนอผลงานSTEM       
รวมทั้งสิ้น  2,000     



 

7. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลลัพธ์ 
-  ร้อยละของนักเรียนที่เกิดทักษะการ
คิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ 
-  ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
- ประเมินจากสภาพจริง 
 
- คะแนนเฉลี่ยของ
นักเรียน 

 
- แบบสังเกต 
- ชิ้นงาน 
- การทดสอบ 

ผลผลิต 
-  ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา 
-  ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะ
เ ต็ ม ศึ ก ษ า ใ น ร ะดั บ ชั้ น ที่ ต น เ อ ง
รับผิดชอบได้ 

 
- การนิเทศ 

 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

8. ผลคำดว่ำที่จะได้รับ 
นักเรียนที่มีความรู้ความเข้าใจ มีการบูรณาการการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
9. หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เงื่อนไขควำมรู้ 

- ให้ผู้เรียนและครูได้แสดงความรู้ ความสามารถทางวิชาการ มีโอกาสน าเสนอผลงานของตนเอง 
เงื่อนไขคุณธรรม 
- ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต รู้รักสามัคคี   มีน้ าใจ   พากเพียร อดทน  
 

 หลักควำมพอประมำณ 
- ด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ ปรับยืดหยุ่นตามความเหมาะสม 

 หลักกำรมีเหตุผล 
- เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีโลกทัศน์ที่เปิดกว้าง ได้เห็นผลงานของตนเองและผู้อ่ืนได้

ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ครูและนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระและกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดแสดงผลงานทาง
วิชาการให้กับนักเรียน เป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และแสดงผลงานของครูและนักเรียนสู่ชุมชนและเป็น
การสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 หลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

- เป็นการสร้างความภาคภูมิใจและเป็นก าลังใจที่ดีต่อนักเรียนและครูที่ตั้งใจในการแสดงผลงาน 

 มิติวัตถ ุ
- นักเรียนมีทักษะในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

 มิติสังคม 
- นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสงบ รู้รักสามัคคี ไม่เบียดเบียน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีภาวะผู้น า ผู้

ตาม เกิดประชาธิปไตย 
 มิติสิ่งแวดล้อม 

- นักเรียนรู้รักษา อนุรักษ์ ความเป็นไทย รักท้องถิ่น ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่า 



 

 มิติวัฒนธรรม 
- นักเรียนภูมิใจในท้องถิ่น ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ความเป็นไทย ยึดมั่นในหลักธรรมตามศาสนาที่ตน

นับถือ 
 
 

 

 

       ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาววิมลพัชร สุวรรณวัฒน์) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ        ผู้อนุมตัิโครงการ 
              (นายมนัส พิพัฒน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำร 1 โรงเรียน 1อำชีพ 
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 ข้อ 1 (1.1), (1.4)  ข้อ 2 (2.1) , (2.4)
 ข้อ 3 (3.2) , (3.3)  ข้อ 4 (4.1) , (4.3)  
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อ 1 (1.1) (1) , (2) ,  (4)    
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล กลยุทธ์ที่ 2 (5)   

กลยุทธ์ที่ 4 (1)  
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 (1.1) , (1.2) มาตรฐานที่ 3 (3.1)  
จุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สพม. 13  ข้อ 1 (2) ,(3)  ข้อ 2 (5)  ข้อ 3 (1) , (2)  
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 4 
ลักษณะโครงกำร    ใหม่         ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    1. นางสาววิมลพัชร สุวรรณวัฒน์ 2. นางสาวรัศมี อมวัง 

3. นางสาวจุรีรัตน์  สงด้วง 4. นางสาวพัชรธิดา วันแรก 
    5. นางภาวีณา วิเชียร  6. นายวรวุฒิ แอโสะ 
งบประมำณทั้งสิ้น   4,500 บาท 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ธันวาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
1.  หลักกำรและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 4 แนวทางจัดการศึกษา มาตรา 22 ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  

โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม มีพ้ืนที่ในเขตบริการ จ านวน 3 ต าบล ประกอบด้วย ต าบลบ้าหวี 
ต าบลหาดส าราญ ต าบลตาเสะ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และประมง  บางครอบครัว 
มีรายได้น้อย ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวนท าให้รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายประจ าวัน จึง
จ าเป็นต้องมีการประหยัด ต้องพ่ึงพาตนเองมากขึ้น และพยายามลดรายจ่ายของครอบครัว โรงเรียนหาด
ส าราญวิทยาคม จึงมีแนวคิดในการจัดโครงการ1 โรงเรียน 1 อาชีพขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการ
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง นักเรียนเกิดทักษะชีวิตและน าผลผลิตที่ได้ประกอบเป็นอาหารกลางวันให้กับ
นักเรียน ในโรงเรียน และให้นักเรียนน าความรู้ความเข้าใจ ทักษะไปใช้ในชีวิตประจ าวันสร้างเป็นอาชีพ
เสริม ซึ่งเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง  

อนึ่ง การลงทุนงานจิ๋ว เงินแจ๋ว นั้นลงทุนน้อย แต่เก็บผลผลิตได้นานและคุ้มค่า จึงเหมาะที่จะเป็น
อาชีพเสริมให้กับครอบครัวที่มีรายได้น้อย และสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน  

งานจิ๋ว เงินแจ๋ว เป็นอาชีพที่ท าได้ไม่ยุ่งยากหากนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและ
ประสบการณ์ในเรื่อง การปลูกกล้วย การย้อมผ้า การเพาะต้นกล้า การปลูกพริกขี้หนู การท าปลาเค็ม การ
ปลูกเตยหอม วิธีการตลาด ซึ่งสามารถท่ีจะสร้างเป็นอาชีพเสริม และเป็นรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่าง
ดี งานจิ๋ว เงินแจ๋ว จึงเป็นอาชีพท่ีสมควรส่งเสริมและน ามาให้นักเรียนเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการท าเกษตรในครัวเรือน  
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนใช้ชีวิตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  



 

2.3 เพ่ือสร้างเป็นอาชีพเสริมและเป็นรายได้ระหว่างเรียนให้นักเรียน  
2.4 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
2.5 เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการประกอบอาชีพสุจริต  
2.6 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักวางแผนการตลาด  
2.7 เพ่ือให้นักเรียนสามารถจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครอบครัว สู่สาธารณะ 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เชิงปริมำณ/ผลผลิต (OUTPUT)  
3.1.1ผู้ปกครองนักเรียน ผู้แทนชุมชน วิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน

เข้าร่วมกิจกรรม 
3.1.2 ครูฝ่ายปฏิบัติการสอน โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม จ านวน 38 คน รวม 8 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้และนักเรียนจ านวน 458 คน ได้จัดกิจกรรม 
 3.2 เชิงคุณภำพ/ผลลัพธ์ (OUTCOME) 
 3.2.1การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นไป
ตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

3.2.2 นักเรียนโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพและน าผลิตภัณฑ์ 
มาจัดจ าหน่ายได ้
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 1 โรงเรียน 1 อำชีพ 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
    1.1 สร้างความตระหนักโดยมีการประชุมชี้แจงครูแต่
ล่ะระดับชั้นเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียนโดยผ่านกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 
อาชีพ 
    1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 

 
ธ.ค.64 

  
ครูรัศมี 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
    2.1 ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงนักเรียน ผู้ปกครองร่วมกัน
วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมในแต่ล่ะระดับชั้น  
    2.2 แยกนักเรียนเป็นระดับชั้นให้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมตามระดับชั้น 
    2.3 นักเรียนน าเสนอผลงานกิจกรรมเดือนละ1ครั้ง 
    2.4 นักเรียนน าผลิตภัณฑ์จากการจัดกิจกรรมมาจัด
จ าหน่ายในห้องสหกรณ์โรงเรียน 

 
ธ.ค.64-ก.ย.

65 

 
 
 

4,500 

 
ครูทุกคน 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    3.1 มีการประเมินกิจกรรม 
 

 
30 ก.ย.65 

 ครูรัศมี 



 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
    4.1 รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

 
30 ก.ย.65 

  
ครูรัศมี 

 

5. งบประมำณ 4,500 บำท   
6. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรมที่ 1 1 โรงเรียน 1 อำชีพ 
1 โรงเรียน 1 อาชีพ เป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพ 1 ระดับชั้น 1 อาชีพ ให้แก่นักเรียนในแต่ละ

ระดับชั้น ตามความสนใจของผู้เรียน เพ่ือฝึกอาชีพง่ายๆใกล้ตัวนักเรียน ที่สามารถน าไปประกอบอาชีพเสริม
ของครอบครัวได้ 

งบประมำณที่ใช้ 4,500 บำท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รายละเอียดค่าใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ 
ค่ำ 

ตอบแทน 
ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1 โรงเรียน 1 
อาชีพ 

  
3,500 

   

2. ค่าตอบแทนวิทยากร 1,000      
รวมทั้งสิ้น 1,000  3,500    

7. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

   7.1 นักเรียน น าผลงานความส าเร็จความก้าวหน้าใน
การประกอบกิจกรรม มาจัดจ าหน่ายให้นักเรียน ครู 
ผู้ปกครองและชุมชน 

สังเกต - ผลงาน 

   7.2 ครูร้อยละ 100 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดท า 
แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพ่ือปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์สู่ผู้ เรียนในศตวรรษที่ 21
ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น 

สังเกต - ชิ้นงาน 
- บัญชี กา ร เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม 

   7.3 นักเรียนร้อยละ 100 ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ที่ครู
และนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระจัดขึ้น  

ประเมิน -แบบบันทึกกิจกรรม 

   7.4 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพและน า
ผลงานความส าเร็จ ความก้าวหน้าในการประกอบ
กิจกรรม ตลอดปีการศึกษามาจัดจ าหน่ายให้นักเรียน 
ครู ผู้ปกครองและชุมชนได้จัดซื้อ ได้รับค าชื่นชมท าให้
เกิดความภาคภูมิใจในผลงานส าเร็จ 

ประเมิน -แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 

8.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
8.1 นักเรียนร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจทักษะทางอาชีพจากสภาพแวดล้อมของชุมชน  



 

8.2 นักเรียนร้อยละ 100 มีการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
8.3 นักเรียนร้อยละ 95 มีรายได้ระหว่างเรียน  
8.4 นักเรียนร้อยละ 100 มีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
8.5 นักเรียนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจและภาคภูมใจในการด าเนินกิจกรรม  

9.  วิเครำะห์ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 เงื่อนไขควำมรู้ 

- รู้จักอาชีพง่ายๆใกล้ตัวนักเรียน ที่สามารถน าไปประกอบอาชีพเสริมของครอบครัวได้ 
 เงื่อนไขคุณธรรม 

- ความรับผิดชอบ รู้รักสามัคค ี  มีน้ าใจ   พากเพียร อดทน เศรษฐกิจพอเพียง 
 หลักกำรมีเหตุผล 

- ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง นักเรียนเกิดทักษะชีวิตและน าผลผลิตที่ได้
ประกอบเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ในโรงเรียน และให้นักเรียนน าความรู้ความเข้าใจ ทักษะไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันสร้างเป็นอาชีพเสริม ซึ่งเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง  

หลักควำมพอประมำณ 
- ด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ ปรับยืดหยุ่นตามความเหมาะสม 

 หลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ด ี
- เป็นอาชีพที่ท าได้ไม่ยุ่งยาก หากนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและประสบการณ์ในเรื่อง 

อาชีพเหล่านั้น สามารถที่จะสร้างเป็นอาชีพเสริม และเป็นรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี 
 มิติวัตถ ุ

- นักเรียนมีทักษะในการเลือกอาชีพง่ายๆใกล้ตัวนักเรียน ที่สามารถน าไปประกอบอาชีพเสริมของ
ครอบครัวได้จริง 
 มิติสังคม 

- นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสงบ รู้รักสามัคคี ไม่เบียดเบียน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีภาวะผู้น า ผู้
ตาม เกิดประชาธิปไตย 
 มิติสิ่งแวดล้อม 

- นักเรียนรู้รักษา อนุรักษ์ ความเป็นไทย รักท้องถิ่น ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่า 
 มิติวัฒนธรรม 

- นักเรียนภูมิใจในท้องถิ่น ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ความเป็นไทย ยึดมั่นในหลักธรรมตามศาสนาที่ตน
นับถือ 
 

ลงชื่อ                      ผู้เสนอโครงการ 
            (นางสาวรัศมี อมวัง) 
         ครู ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสาววิมลพัชร สวุรรณวัฒน์)         
          หัวหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ 
 

 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ        ผู้อนุมตัิโครงการ 
              (นายมนัส พิพัฒน์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 



 

 
โครงกำรซ่อมบ ำรุงระบบ ICT 

พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 ข้อ 1  (1.4)      
 ข้อ 2  (2.1) , (2.2) , (2.3) , (2.4)  ข้อ 3  (3.1) , (3.2) , (3.3)   ข้อ 4  (4.1) , (4.2) , (4.3) 
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อ 1.1 (4) ข้อ 3  (2)  ข้อ 4  (1) , (3)   
 ข้อ 5  (2)  ข้อ 6)  (1)  
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 

กลยุทธ์ที่ 1 (7)  กลยุทธ์ที่ 3 (3) , (8)  กลยุทธ์ที่ 4 (3) , (8) 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 2 (2.5) , (2.6)  มาตรฐานที่ 3 (3.2) 
จุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สพม. 13  ข้อ 1 (3) ข้อ 2 (5) ข้อ 3 (1) 
กลยุทธ์โรงเรียน    ข้อ 1   ข้อ 3  ข้อ 4 
ลักษณะโครงกำร    ใหม่         ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    1. นางสาววิมลพัชร  สุวรรณวัฒน์   2. นางสาวจุรีรัตน์  สงด้วง 
งบประมำณทั้งสิ้น   10,000 บาท  
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2564– 30 กันยายน 2565 
 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาททางด้านการศึกษาไทยในหลายหลายด้าน  ทั้งด้านการ

สนับสนุนการเรียนรู้  การใช้เทคโนโลยีในการช่วยในการเรียนรู้  เทคโนโลยียังสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  ให้ผู้เรียนรู้จักการศึกษาค้นคว้าเนื่องจากคอมพิวเตอร์สามารถแสดงผลในทุก
รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ภาพ เสียง ตลอดจนภาพ เคลื่อนไหว ซึ่ งเราเรียกในทางสื่อว่า “สื่อผสม 
(Multimedia)” ดังนั้นจึงได้มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนอย่าง
แพร่หลาย  

ทั้งนี้การน าคอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งานมานานหลายปีนั้น อาจจะท าให้การท างานไม่สะดวก
และล่าช้าได้หรือสาเหตุมาจากอุปกรณ์ ICT  เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ช ารุด เช่น ช ารุดจากการใช้งาน ช ารุด
จากการขาดการดูแล รักษา หรือช ารุดจากการเสื่อมสภาพ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงระบบ ICT  
ซ่อมบ ารุงรักษา เพ่ือให้การปฏิบัติกิจกรรมของโรงเรียนสามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องบนพ้ืนฐานของ
ความพึงพอใจของทุกฝ่ายจึงจ าเป็นต้องมีการจัด ซื้อ เปลี่ยนอุปกรณ์ และซ่อมบ ารุงเพ่ิมเติม 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ไอซีทีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

2.2 เพ่ือตรวจสอบและซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ
ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมำณ/ผลผลิต (OUTPUT)  
3.1.1 นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ไอซีทีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ร้อยละ 100 



 

3.1.2 ซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้มีสภาพ
พร้อมใช้งาน 
 3.2 เชิงคุณภำพ/ผลลัพธ์ (OUTCOME) 

 3.2.1 นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ไอซีทีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ได้อย่างพอพียง 

3.2.2 การตรวจสอบและซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้ง
อุปกรณ์ต่างๆให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 กำรซ่อมบ ำรุงระบบ ICT 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
   1.1 ประชุมวางแผน 
   1.2 เสนอโครงการ 

1-31 ตุลาคม 
2564 

 

  

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
    2.1 งานจัดเตรียมวัสดุ 
    2.2 งานจัดซ่อมบ ารุงระบบ ICT 

ตุลาคม 2564- 
กันยายน 2565 

  

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    3.1 ตรวจรับพัสดุ 
    3.2 ตรวจหลักฐานทางการเงิน 

กันยายน 2565   

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
   4.1 ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
   4.2 รวบรวมข้อมูลเพ่ือเป็นแนวในการ
ด าเนินงานในปีต่อไป 

ตุลาคม 2565   

5. งบประมำณ  10,000  บำท   
6. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรมที่ 1 กำรซ่อมบ ำรุงระบบ ICT กลุ่มงานบริหารวิชาการ เป็นหน่วยสนับสนุนส าคัญของ
สถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการบริหารจัดการของงานอ่ืนๆ ทั้งนี้มีการน าระบบ ICT เพ่ือใช้ในด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
เช่น การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ การเรียนการสอน   การค้นหาข้อมูล  รวมทั้ง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  ให้เป็นไปด้วยความราบรื่น สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

งบประมำณที่ใช้  10,000  บำท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รายละเอียดค่าใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  6,000     
- ครุภัณฑเ์ครือข่ายอินเตอร์เน็ต  4,000     

รวมทั้งสิ้น  10,000     



 

7. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ครุภัณฑ์ได้รับการการซ่อมบ ารุง เพื่อการใช้
งานใหมอี่กครั้ง เป็นการประหยัดงบประมาณ
ส่วนหนึ่ง 
 

- ประเมินรายงาน
โครงการ 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- แบบประเมินรายงาน
โครงการ 
- แบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจ 

8.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 8.1 นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ไอซีทีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และจัดกิจกรรม  
การเรียนการสอน 

8.2 มีซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้มีสภาพพร้อมใช้
งาน 
9. วิเครำะห์ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 เงื่อนไขควำมรู้ 

โครงการซ่อมบ ารุงระบบ ICT  จะต้องมีความรู้ความเข้าใจระบบการท างานของคอมพิวเตอร์ การ
เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ตลอดจนการดูแล บ ารุง 
รักษา การจัด ซื้อ เปลี่ยนอุปกรณ์ และซ่อมบ ารุงเพ่ิมเติม 
 เงื่อนไขคุณธรรม 

โครงการซ่อมบ ารุงระบบ ICT  ด าเนินงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์ อดทนเพ่ือให้บรรลุ
จุดประสงค์ของโครงการ พร้อมทั้งน้อมน าหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร        
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ            
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 หลักควำมพอประมำณ 

โครงการซ่อมบ ารุงระบบ ICT  ด าเนินงานด้วยการใช้ทรัพยากรของโรงเรียนอย่างเกิดประโยชน์
คุ้มค่า มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เท่าที่จ าเป็นต่อการด าเนินโครงงาน และเมื่อมีทรัพยากรที่เหลือจากการ
ด าเนินโครงงานในแต่ละปี จะน าสิ่งของเหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่ในปีถัดไป  

หลักกำรมีเหตุผล 
โครงการซ่อมบ ารุงระบบ ICT  เกิดขึ้นเนื่องจากต้องการให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมี

แหล่งเรียนรู้ไอซีทีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ และหากอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เสื่อมสภาพจากการใช้งาน จ าเป็นจะต้องซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 หลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

โครงการซ่อมบ ารุงระบบ ICT  มีการวางแผนการด าเนินโครงการที่ละเอียดในทุกขั้นตอน มีการ
ตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเป็นปัจจุบัน ท าให้การด าเนินงานตามโครงการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์ และเป้าประสงค์ของโครงการ อีกทั้งมีการวางแผนส ารอง 
ในเรื่องของค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแผน เพ่ือให้มีการใช้งบประมาณอย่างเพียงพอและคุ้มค่า 
 มิติวัตถ ุ

เมื่อด าเนินโครงการซ่อมบ ารุงระบบ ICT  แล้วเสร็จ โรงเรียนจะมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพียงพอใน
การใช้งาน 



 

 มิติสังคม 
เมื่อด าเนินโครงการซ่อมบ ารุงระบบ ICT  แล้ว โรงเรียนจะมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพียงพอในการใช้

งาน  นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ไอซีทีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้อย่างทั่วถึง 

มิติสิ่งแวดล้อม 
เมื่อด าเนินโครงการซ่อมบ ารุงระบบ ICT แล้วเสร็จ สถานศึกษาจะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพียงพอ

แล้ว นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ไอซีทีท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของทั้งในด้านของความรู้ความสามารถ ทักษะกระบวนการ คุณธรรมจริยธรรม 
และความมีจิตสาธารณะของชุมชน และท้องถิ่น  

มิติวัฒนธรรม 
เมื่อด าเนินโครงการซ่อมบ ารุงระบบ ICT แล้วเสร็จ สถานศึกษาเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เอ้ือต่อการ

ด าเนินงานในกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ เกิดความร่วมมือของทุกส่วนภายในองค์กร ส่งผล
ให้การด าเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 

ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาวจุรีรัตน์ สงดว้ง) 
         ครู ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 

       (นางสาววิมลพัชร สวุรรณวัฒน์)         
          หัวหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ 
 

 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ   ผู้อนุมตัิโครงการ 
              (นายมนัส พิพัฒน์) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำรสวนพฤกษศำสตร์ในโรงเรียน 
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 ข้อ 1 (1.1), (1.4)  ข้อ 2 (2.2), (2.4) 
 ข้อ 3 (3.1), (3.2), (3.3)   ข้อ 4 (4.1), (4.2), (4.3) 
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อ 1 (1.2) (1)  ข้อ 2 (4) ข้อ 5 (1) 
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  
 กลยุทธ์ที่ 1 (3) กลยุทธ์ที่ 3 (7) , (8) 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 (1.2) มาตรฐานที่ 2 (2.5)  

มาตรฐานที่ 3 (3.1), (3.2) 
จุดเน้นกำรด ำเนินงำน สพม. 13   ข้อ 1 (1), (2), (3) ข้อ 2 (5) ข้อ 3 (1), (2) 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2    
ลักษณะโครงกำร   ใหม่         ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    1. นางสาวเอ้ืออารี  มนตลักษณ์    2. ชลิวรรณ เบญจกุล    

3. นางสุกัญญา วันแรก 
งบประมำณทั้งสิ้น   15,000  บาท (ใช้เงินนอกงบประมาณ) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2564 –  30 กันยายน 2565 
1.  หลักกำรและเหตุผล 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราช กุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสาน
พระราชปณิธาน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมี
สายพระเนตรอัน กว้างไกล โดยทรงให้ความส าคัญและเห็นถึงความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ทรัพยากร และการสร้าง จิตส านึก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่ปวงชนชาวไทยและ
ประเทศไทยเป็นล้นพ้น ที่ได้รับพระราชทาน แนวพระราชด าริ พระราชกระแส และพระราชวินิจฉัย เพ่ือ
เป็นกรอบในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นนวัตกรรม
ของการเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ของประเทศไทย น าไปสู่การพัฒนาคนให้เข้มแข็งรู้เท่าทันพร้อมรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
อพ.สธ. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยสร้างจิตส านึกให้ เยาวชน 
นักเรียนเข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของทรัพยากร ให้รู้จักหวงแหนและรู้จักการน าไปใช้ ประโยชน์
อย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากร 

ดังนั้นทางโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม จึงได้ท าโครงการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขึ้นเพ่ือให้
นักเรียน ครูและบุคลากรได้เห็นถึงคุณค่า ประโยชน์ และความส าคัญของพรรณไม้ในโรงเรียน ซึ่งจะน าไปสู่
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอย่างยั่งยืนต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 สร้างจิตส านึกให้นัดเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพรรณไม้ในโรงเรียน 
2.2 นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการอนุรักษ์สวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียน 
2.3 นักเรียนได้เรียนรู้การท างานเป็นกลุ่ม มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ 
2.4 เพ่ือน ามาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 
 



 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เชิงปริมำณ/ผลผลิต (OUTPUT)  

3.1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการ 

 3.2 เชิงคุณภำพ/ผลลัพธ์ (OUTCOME) 
3.2.1 นักเรียนรู้จักพรรณไม้ในโรงเรียนและบอกวิธีการดูแลรักษาสวนพฤกษศาสตร์ 
3.2.2 นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้จากสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 

4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
   1.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
   1.2 ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการ
ด าเนินโครงการ 

 
11-18 ต.ค. 64 

8 พ.ย. 64 

 
- 
- 

 
ครูเอ้ืออารี 
ครูชลิวรรณ 
ครูสุกัญญา 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
    จัดกิจกรรม 5 ฐานการเรียนรู้ โดยมี
การเวียนฐานกิจกรรมดังนี้ 
   2.1 การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้ 
   2.2 การรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูก
ในโรงเรียน 
   2.3 การศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ 
   2.4 การรายงานผลการเรียนรู้ 
   2 . 5  การน า ไป ใช้ ประ โยชน์ทา ง
การศึกษา 

 
15 พ.ย.64 - 
28 ก.พ. 65 

 
14,000 

 

 
ครูทุกคน 

 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 สรุปผลการด าเนินงานการจัด
กิจกรรม 
   3.2 ประเมินผลการด าเนินงานการจัด
กิจกรรม 

 
7-21 มี.ค. 65 

 
- 

 
ครูทุกคน 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
   4.1 รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ  และน าข้อเสนอแนะ ไป
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

 
1-10 เม.ย.65 

 
1,000 

 
ครูเอ้ืออารี 
ครูชลิวรรณ 
ครูสุกัญญา 

5. งบประมำณ 15,000 บำท   
6. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
     กิจกรรม 5 ฐำนกำรเรียนรู้ ดังนี้ 



 

 ฐานที่ 1 การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้ โดยการเรียนรู้การก าหนดพ้ืนที่ศึกษา ส ารวจและจัดท าผัง
พรรณไม้ แล้วศึกษาพรรณไม้ ท าตัวอย่างพรรณไม้ น าข้อมูลมาท าทะเบียนพรรณไม้ ท าและติดแสดงป้าย
ชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ น าไปสู่การ รู้ชื่อ รู้ลักษณะต่าง ๆ รวมถึงรู้จักการใช้ประโยชน์ของพืช 
 ฐานที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน จัดให้มีการการศึกษาธรรมชาติ ส ารวจสภาพ
ภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ตามผังพรรณไม้ เพ่ือก าหนดชนิด การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ รวมถึงการเลือกวัสดุที่ใช้
ส าหรับปลูก และจัดท าผังภูมิทัศน์แสดงรายละเอียดการจัดหาพรรณไม้ การเพาะปลูก และจัดท าบันทึก
การศึกษาพรรณไม้หลังการปลูกโดยการดูแลรักษา 
 ฐานที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ ทางด้านข้อมูลพ้ืนบ้าน ข้อมูลพรรณไม้ การสืบค้นข้อมูลด้าน
พฤกษศาสตร์ การศึกษาพรรณไม้ที่หน้าสนใจอย่างละเอียดทั้งโครงสร้างภายในและภายนอก 
 ฐานที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู้  ที่ได้จากการรวบรวมผลการเรียนรู้ คัดแยกสาระส าคัญ จัด
หมวดหมู่ จัดระบบข้อมูล และการเขียนรายงานในรูปแบบวิชาการและแบบบูรณาการ โดยใช้ภาษาสื่อที่
กระชับ ได้ใจความ รวมถึงวิธีการรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งแบบเอกสารแบบบรรยาย แบบศิลปะ และ
แบบนิทรรศการ เป็นต้น 

ฐานที่ 5 การน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา โดยบูรณาการสู่การเรียนการสอน การใช้สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ บันทึกข้อมูล รวบรวมเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะเรื่อง พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ การใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

งบประมำณที่ใช้ 15,000  บำท  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รายละเอียดค่าใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

กิจกรรม 5 ฐำนกำรเรียนรู้  
   ฐานที่ 1 การจัดท าป้ายชื่อ
พรรณไม้ 
   ฐานที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้
เข้ามาปลูกในโรงเรียน 
   ฐานที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้าน
ต่าง ๆ 
   ฐานที่ 4 การรายงานผลการ
เรียนรู้ 
   ฐานที่ 5 การน าไปใช้ประโยชน์
ทางการศึกษา 

- 3,000 12,000 - - - 

รวมทั้งสิ้น - 3,000 12,000 - - - 
7. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ การสังเกต แบบสอบถาม 
2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ การประเมินความพึงพอใจ แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 



 

8.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
8.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
8.2 นักเรียนสามารถใช้แหล่งเรียนรู้จากสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่าง

เต็มประสิทธิภาพ 
8.3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการอนุรักษ์สวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียน 

9. วิเครำะห์ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 เงื่อนไขควำมรู้ 

- ข้อมูลพรรณไม้ทั้งหมดของโรงเรียน 
- จ านวนเนื้อที่/ขอบเขตที่ตั้งของโรงเรียน 
- วัสดุ ครุภัณฑ์ในการจัดท าป้ายพรรณไม้และเก็บตัวอย่างพรรณไม้ 

 เงื่อนไขคุณธรรม 
- ความสามัคคี  -  ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  - การแบ่งปัน - มีความอุตสาหะ 

 หลักควำมพอประมำณ 
- ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเหมาะสมในการจัดท าป้ายพรรณไม้และเก็บตัวอย่างพรรณไม้ 

 หลักกำรมีเหตุผล 
- สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขึ้นเพ่ือให้นักเรียน ครูและบุคลากรได้เห็นถึงคุณค่า ประโยชน์ และ 

ความส าคัญของพรรณไม้ในโรงเรียน ซึ่งจะน าไปสู่การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอย่างยั่งยืนต่อไป 
 หลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

- มีการวางแผนในการด าเนินกิจกรรม ท าให้การด าเนินงานตามโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายของโครงการ 

- มีการวางแผนในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 มิติวัตถ ุ

- เมื่อด าเนินโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนแล้วเสร็จ โรงเรียนจะมีสวนพฤกษศาสตร์ของ
โรงเรียนซึ่งสอดคล้องกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
 มิติสังคม 

- เมื่อด าเนินโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนแล้วเสร็จ จะเป็นการสร้างจิตส านึกให้ เยาวชน 
นักเรียนเข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของทรัพยากร ให้รู้จักหวงแหนและรู้จักการน าไปใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากร 
 มิติสิ่งแวดล้อม 

- เมื่อด าเนินโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนแล้วเสร็จจะเป็นการสร้างจิตส านึกให้ เยาวชน 
นักเรียนเข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของทรัพยากร ให้รู้จักหวงแหนและรู้จักการน าไปใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน มีส่วนร่วมในการดูแลสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
 มิติวัฒนธรรม 

- สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นนวัตกรรมของการเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของประเทศไทย น าไปสู่การพัฒนาคนให้เข้มแข็ง
รู้เท่าทันพร้อมรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 



 

 
ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 

       (นางสาวเอ้ืออารี มนตลักษณ์) 
            ครู ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 

       (นางสาววิมลพัชร สวุรรณวัฒน์)         
          หัวหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ 

 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ   ผู้อนุมตัิโครงการ 
              (นายมนัส พิพัฒน์) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำรจัดจ้ำงบุคลำกรและลูกจ้ำงปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจและควำมจ ำเป็น 
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 ข้อ 1 (1.4)  ข้อ 2 (2.4)  

ข้อ 3 (3.3)  ข้อ 4 (4.2)  
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อ 1 (1.1) (1) , (2) , (3) , (4) ข้อ 1 (1.2) (4) , (6) 
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล กลยุทธ์ที่ 3 (1), (8) 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 (1.1) , (1.2) มาตรฐานที่ 2 (2.1) , (2.2) , (2.3)  
จุดเน้นกำรด ำเนินงำน สพม.ตรัง กระบี ่ ข้อ 1 (1) , (2) ,(3)    ข้อ 2 (3) , (4) , (5)  ข้อ 3 (1) , (2)  
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2   
ลักษณะโครงกำร    ใหม่         ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบ   1. นางคนึง  ทองบุญชู    2. นางสาวบุณฑิตา  ก่อกฤตยา 

3. นางสาวเอ้ืออารี  มนตลักษณ ์
งบประมำณทั้งสิ้น  800,000 บาท   
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  หมวด 7 

มาตรา 57 ก าหนดให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  โดยน าประสบการณ์ ความรอบรู้ ความช านาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา 
 โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมมีความประสงค์ที่จะยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทดแทนในส่วนที่ข้าราชการครูหรือลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการและใน
สาขาวิชาที่ขาดแคลน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามภารกิจและเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ
โดยมุ่งเน้นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือด าเนินการจัดจ้างบุคลากรและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ในสาขาที่ขาดแคลนตามภารกิจและ
ความจ าเป็น 
 2.2  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  
3. เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมำณ/ผลผลิต (OUTPUT)  
3.1.1จัดจ้างบุคลากรและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ในสาขาที่ขาดแคลนตามภารกิจและความจ าเป็น ซึ่ง

ประกอบด้วยลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูจ้างสอน 4 คน แม่บ้าน 2 คน เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 คน พนักงาน
ขับรถ 1 คน และวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง 1 คน รวมทั้งหมด 9 คน 
 3.2 เชิงคุณภำพ /ผลลัพธ์  (OUTCOME) 

3.2.1สถานศึกษามีบุคลากรเ พียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้ เรียนและการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3.2.2ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นสูงขึ้นร้อยละ3   ภายในภาคเรียนที่ 2/2564 
และภาคเรียนที่ 1/2565 

 



 

4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
   1.1 แต่งตั้ งคณะท างาน/ส ารวจ/เสนอ
โครงการ 
   1.2 ประชุมชี้แจง/มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ 

 
ต.ค.64 
ต.ค.64 

  
ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหาร 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
   2.1  ด าเนินการจัดจ้างครู/บุคลากร/ลูกจ้าง 
     - ครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษ  
     - ครูภาษาต่างประเทศ (จีน)  
     - ครูอัตราจ้างสอนวิทยาศาสตร์ 
     - ครูอัตราจ้างสอนสุขศึกษาและพละศึกษา 
     - แม่บ้าน 2 คน 
     - เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
     - พนักงานขับรถ 
     - วิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (ใช้งบ
จัดสรรจาก สพม.ตรัง กระบี่) 
   2.2 ปฐมนิเทศ/มอบหมายงานตามภารกิจฯ 

 
ต.ค.64 

 
 
 
 

800,000 
 
 

 
 
งบจัดสรรจาก 

สพม.ตรัง กระบี ่

 
งานบุคลากร 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 นิเทศ  ก ากับ  ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

 
ตลอด

ปีงบประมาณ 

  
ฝ่ายบริหาร 

4.ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act) 
   4.1 สรุปผลและรายงานโครงการ 

 
ก.ย.65 

  
งานบุคลากร 

 

5. งบประมำณ 800,000 บำท 
6. กิจกรรมและรำยเอียดกำรใช้งบประมำณ 
          กิจกรรมที่  1 จัดจ้ำงครู/บุคลำกร/ลูกจ้ำง 
 จัดจ้างครู/บุคลากร/ลูกจ้างเพ่ือให้มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอเหมาะสมในการบริหาร
จัดการในโรงเรียน ซึ่งประกอบไปด้วยครูจ้างสอน 4 คน แม่บ้าน 2 คน เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 คน พนักงาน
ขับรถ 1 คน และวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง 1 คน รวมทั้งหมด 9 คน 

งบประมำณที่ใช้ 800,000 บำท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รายละเอียดคา่ใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน 

เรียนฟรี อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

จัดจ้างครู/บุคลากร/ลูกจ้าง 800,000      
รวมทั้งสิ้น 800,000      



 

7.  กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.  จ านวนบุคลากร / ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ ใน
โรงเรียน ตามเป้าหมายเพียงพอเหมาะสม 

1. ตรวจนับบุคลากร/ 
ลูกจ้าง 
2. การประเมิน 

1. สัญญาจ้าง 
2. แบบประเมินผล 
   การปฏิบัติงาน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ สูงขึ้น 
ร้อยละ 3 

1.  การทดสอบ 
2.  การประเมิน 

1. แบบทดสอบ 
2. แบบประเมิน 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
8.1 โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมมีครู บุคลากรและลูกจ้างท่ีเพียงพอเหมาะสม 
8.2 ครูและบุคลากรมีขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน   
8.3 นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข  ภายใต้การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 

9. วิเครำะห์หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เงื่อนไขควำมรู้ 
          - อัตราก าลังที่ต้องมีในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา  

- ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน 
- งบประมาณท่ีใช้ในการจัดจ้าง 

 เงื่อนไขคุณธรรม 
          - หลักความเสมอภาค  

- การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
- การแบ่งปัน 

 หลักควำมพอประมำณ 
 - จัดจ้างครู/บุคลากร/ลูกจ้างให้มีจ านวนพอเหมาะกับอัตราก าลังที่ต้องมีในการบริหารจัดการ 

- จัดจ้างครู/บุคลากร/ลูกจ้างให้มีต าแหน่งสอดคล้องกับสาขาวิชาที่ขาดแคลนตามภารกิจและความ
จ าเป็น 

- จัดจ้างครู/บุคลากร/ลูกจ้างโดยใช้งบประมาณให้เหมาะสมกับความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากร 
 หลักกำรมีเหตุผล 

-เพ่ือให้สถานศึกษามีบุคลากรเพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้เรียนและ มีการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
 หลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
 - การวางแผนอัตราก าลังข้อมูลบุคลากร 
 - การวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

มิติวัตถ ุ
- ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 
มิติสังคม 
- บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของตนเองและท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
มิติสิ่งแวดล้อม 
- การบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 



 

มิติวัฒนธรรม 
 - เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการท างานร่วมกันอย่างเอ้ือเฟ้ือและแบ่งปัน 

 
 

ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นางคนึง ทองบุญชู) 
                                          ครู ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ        ผู้อนุมตัิโครงการ 
              (นายมนัส พิพัฒน์) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำรพัฒนำบุคลำกร 
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 ข้อ 1 (1.4) ข้อ 2 (2.4)  

ข้อ 3 (3.3)  ข้อ 4 (4.2)  
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อ 1 (1.2) (4) , (6) 
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล กลยุทธ์ที่ 3 (1), (8) 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 2 (2.2) , (2.3) , (2.4)   

มาตรฐานที่ 3 (3.1) , (3.2) , (3.3) , (3.4) , (3.5)  
จุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สพม.ตรัง กระบี่  ข้อ 2 (1) , (2) ,(3) , (4) ข้อ 3 (1) , (2)  
กลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ 2  กลยุทธ์ 3  
ลักษณะโครงกำร    ใหม่         ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบ   1. นางคนึง  ทองบุญชู   2. นางสาวบุณฑิตา  ก่อกฤตยา 
    3. นางสาวเอ้ืออารี   มนตลักษณ์ 
งบประมำณทั้งสิ้น  102,475 บาท 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2564– 30 กันยายน 2565 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์ประกอบที่มีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กรมี 2 ด้าน คือ ระบบในการ
ท างานและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในส่วนของระบบการท างานเมื่อมีการปรับปรุงเข้าสู่ระบบ
เรียบร้อยแล้วก็สามารถด าเนินการตามระบบที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  แต่ในส่วนของศักยภาพของ
บุคลากรจะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาคุณสมบัติและ
ประสิทธิภาพในการท างาน รวมถึงมีขวัญและก าลังใจ  มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ของบุคลากรที่
จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อให้ครูและบุคลากรพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือพัฒนางานบริหารบุคคล 

2.3 เพ่ือให้ครูและบุคลากรได้รับการเรียนรู้แนวคิด วิทยาการหรือนวัตกรรมใหม่ๆ จาก
ประสบการณ์การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบต่างๆ 

2.4 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ครูและบุคลากร 
3. เป้ำหมำย  
 3.1 เชิงปริมำณ/ผลผลิต(OUTPUT) 
  3.1.1 ครูและบุคลากร ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
  3.1.2 ครูและบุคลากร ร้อยละ 60 ได้รับการศึกษาดูงานจากโรงเรียนต้นแบบ 
  3.1.3 ส านักงานบริหารบุคคล มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 100 
  3.1.4 ครูและบุคลากร ร้อยละ 100มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 3.2 เชิงคุณภำพ/ผลลัพธ์(OUTCOME) 



 

  3.2.1 ครูและบุคลากรพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2.2 ส านักงานบริหารบุคคลมีบุคลการ วัสดุ และครุภัณฑ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

3.2.3 ครูและบุคลากรได้รับการเรียนรู้แนวคิด วิทยาการหรือนวัตกรรมใหม่ๆ จาก
ประสบการณ์การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบต่างๆ 

3.2.4 ครแูละบุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
4.  วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันวำงแผน(Plan) 
   1.1 ประชุม วางแผนโครงการ  

 
1 ต.ค.64 

 
- 

ครูคนึง 
 

2. ข้ันปฏิบัติ(Do) 
   2.1 ครูและบุคลากรเข้ารับการประชุม/
อบรม/สัมมนา  

 
ต.ค.64–ก.ย.65 

 

 
45,000 

 
ครบูุณฑิตา   

   2.2 ครูและบุคลากรศึกษาดูงานนอกสถานที่ ม.ค.65 40,000 
   2.3 กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร ต.ค.64–ก.ย.65 10,000 
   2.4 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ประจ าส านักงาน ม.ค.65 7,475 
3. ข้ันตรวจสอบ(Check) 
   3.1 การพัฒนาอย่างน้อยคนละ 2 ครั้ง/ปี
การศึกษา 
   3.2 ติดตามการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ 

 
ต.ค.64–ก.ย.65 

 
ต.ค.64–ก.ย.65 

 
- 
 
- 

 
ครูคนึง 

 
ครูเอ้ืออารี 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข(Act) 
   รายงานผลเพ่ือพัฒนาปรับปรุงในปีต่อไป 

 
ก.ย.65 

 
- 

 
ครูคนึง 

รวม  102,475  
5. งบประมำณ 102,475 บำท  
6.กิจกรรมและรำยเอียดกำรใช้งบประมำณ 
          กิจกรรมที่  1  ครูและบุคลำกรเข้ำรับกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ 
 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเข้ารับการประชุม/อบรม/สัมมนา
ในหัวข้อเรื่องต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

งบประมำณที่ใช้ 45,000 บำท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รายละเอียดคา่ใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน 

เรียนฟรี อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

ครูและบุคลากรเข้ารับการประชุม/
อบรม/สัมมนา 

 45,000 
 

   

รวมทั้งสิ้น  45,000     
 



 

          กิจกรรมที่  2 ครูและบุคลำกรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ 
 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเข้ารับการศึกษาดูงานนอกสถานที่
ในหน่วยงานที่เป็นต้นแบบเพ่ือเป็นการเรียนรู้แนวคิด วิทยาการหรือนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาสถานศึกษาต่อไป 

งบประมำณที่ใช้ 40,000 บำท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รายละเอียดคา่ใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน 

เรียนฟรี อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

ครูและบุคลากรศึกษาดู งานนอก
สถานที ่

 40,000 
 

   

รวมทั้งสิน้  40,000     
          กิจกรรมที่  3 กิจกรรมสร้ำงขวัญและก ำลังใจบุคลำกร 
 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
โดยให้ความช่วยเหลือ/สนับสนุนในโอกาสต่างๆ อาทิ การเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
การย้ายสถานศึกษาหรือเดินทางไปด ารงต าแหน่งใหม่ การเกษียณอายุราชการ ร่วมแสดงความยินดีใน
โอกาสที่น่ายินดีของบุคลากรและสมาชิกในครอบครัว รวมถึงการให้ก าลังใจในกรณีท่ีมีการเสียใจ เป็นต้น 

งบประมำณที่ใช้ 10,000 บำท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รายละเอียดคา่ใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน 

เรียนฟรี อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

กิ จกร รมสร้ า งขวัญและก า ลั ง ใ จ
บุคลากร 

 10,000 
 

   

รวมทั้งสิ้น  10,000     
          กิจกรรมที่  4  จัดหำวัสดุ ครุภัณฑ์ประจ ำส ำนักงำน 
 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ประจ าส านักงานให้มีปริมาณเพียงพอเหมาะสมในการใช้งานในกลุ่มบริหารงาน
บุคคล ทั้งนี้เพ่ือให้ส านักงานบริหารบุคคลมีวัสดุและครุภัณฑ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

งบประมำณที่ใช้ 7,475 บำท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รายละเอียดคา่ใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน 

เรียนฟรี อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ประจ าส านักงาน   7,475    
รวมทั้งสิ้น   7,475    

7.  กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ครูและบุคลากร ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนา  
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

เกียรติบัตร รายงานผลการเข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนา 



 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
2. ครูและบุคลากร ร้อยละ 60 ได้รับการศึกษาดู
งานจากโรงเรียนต้นแบบ 

บันทึก แบบบันทึก 

3. ครูและบุคลากร ร้อยละ 100 มีขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน 

สังเกต สอบถาม แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

4. ส านักงานบริหารงานบุคคล มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 100 

บันทึก แบบบันทึก 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 8.1 ครูและบุคลากรสามารถพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.2 ครูและบุคลากรได้รับการเรียนรู้แนวคิด วิทยาการหรือนวัตกรรมใหม่ๆ จากประสบการณ์
การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบต่าง ๆ 

8.3 สามารถสร้างขวัญและก าลังใจแก่ครูและบุคลากร 
8.4 สามารถพัฒนางานบริหารบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9. วิเครำะห์หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เงื่อนไขควำมรู้ 
          - ข้อมูลอัตราก าลังบุคลากร (จ านวนผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าแนกตาม
สาขาวิชาที่สอน)  

- ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างผังองค์กร 
- งบประมาณท่ีใช้บริหารจัดการในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
- วัสดุ ครุภัณฑ์ประจ าส านักงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 เงื่อนไขคุณธรรม 
          - หลักความเสมอภาค  
 - ความสามัคคี 

- การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
- การแบ่งปัน 

 หลักควำมพอประมำณ 
 - ครูและบุคลากรเข้ารับการประชุม/อบรม/สัมมนาในหัวข้อต่างๆ ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่สอน
และการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างผังองค์กร 

- ครูและบุคลากรเข้ารับการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในหน่วยงานต้นแบบที่เหมาะสมในการเรียนรู้
แนวคิด วิทยาการหรือนวัตกรรมใหม่ๆ  

- ใช้งบประมาณที่เพียงพอเหมาะสมในการสร้างขวัญและก าลังใจครูและบุคลากรในโอกาสต่างๆ 
- ส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลมีวัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพอเหมาะสมกับการใช้งานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
หลักกำรมีเหตุผล 
- เพ่ือให้สถานศึกษามีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้เรียนและการ

ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆที่ ได้รับมอบหมาย 
- เพ่ือให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการท างาน 



 

 หลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
 - การวางแผนอัตราก าลังข้อมูลบุคลากร 
 - การวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

มิติวัตถ ุ
- ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 
มิติสังคม 
- บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของตนเองและท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
มิติสิ่งแวดล้อม 
- การบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 
มิติวัฒนธรรม 

 - เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการท างานร่วมกันอย่างรู้รักสามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และรู้จักแบ่งปัน 
 

 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 

                                             (นางคนึง ทองบุญชู) 
                                          ครู ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ        ผู้อนุมตัิโครงการ 
              (นายมนัส พิพัฒน์) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 ข้อ 1 (1.1) , (1.2) , (1.3) , (1.4) 
 ข้อ 2 (2.1) , (2.2) , (2.3) , (2.4)   ข้อ 4 (4.1) , (4.2) , (4.3) 
 จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร    ข้อ 1  1.1)  (1) , (2) , (3) , (4)  

1.2) (1) , (2) , (3) , (4) , (5) , (6)   ข้อ 2 (1) , (2) , (3) , (4) 
ข้อ 3 (1) , (2)   ข้อ 4 (1) , (2) , (3)  ข้อ 5 (1) , (2)  
ข้อ 6   (1) , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8) 

มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ข้อ 2 (2.1) , (2.2) , (2.4) , (2.5) , (2.6)  
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
 กลยุทธ์ที่ 1 (2)  กลยุทธ์ที่ 3 (7)    กลยุทธ์ที่ 4 (1) , (3) , (4) , (5) , (10) , (11) , (12) 
จุดเน้นกำรด ำเนินงำน สพม. ตรัง กระบ่ี  ข้อ 1 (2 ) , (3) ข้อ 2 (1) , (3) , (5) ข้อ 3 (1) , (2)  
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3  
ลักษณะโครงกำร    ใหม่         ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ                           นางฤวลีย์   มณีรัตน์ และบุคลากรงานบริหารงบประมาณ 
งบประมำณ   190,000  บาท 
ระยะเวลำด ำเนินกำร      1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1.หลักกำรและเหตุผล 
การเงินและการพัสดุ เป็นหน่วยสนับสนุนส าคัญและจ าเป็นหน่วยหนึ่งในสถานศึกษาที่ช่วยบริหาร

จัดการและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความราบรื่น  มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ถูกต้องตามระเบียบ กฎแนวปฏิบัติ มีหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง  คุ้มค่า ประหยัดและเกิดประโยชน์  โปร่งใส  
ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลภาระหน้าที่การบริหารการเงินและพัสดุ มีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง  
การจัดท าและการตรวจสอบให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  เป็นไปตามแผนการประเมินความคุ้มค่า  กลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ จึงได้จัดท าโครงการงบริหารจัดการกลุ่มงานงบประมาณขึ้น 
2 .วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือการบริหารงานการเงินและการพัสดุ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ถูกต้องตามระเบียบ กฎแนวปฏิบัติ มีหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

2.2 เพ่ือเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับปฏิบัติระบบงานต่างๆ ส าหรับกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
3  .เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมำณ /ผลผลิต(output) 
    3.1.1 การบริหารงานการเงินและ พัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ถูกต้องตามระเบียบ กฎแนวปฏิบัติ มีหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง  
3.1.2 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการปฏิบัติงานระบบต่าง ๆ ส าหรับกลุ่มงานบริหาร

งบประมาณอย่างเพียงพอ 
3.2 เชิงคุณภำพ /ผลลัพธ์(outcome) 

3.2.1 การบริหารงานการเงินและ พัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล    
ถูกต้องตามระเบียบ กฎแนวปฏิบัติ มีหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง 



 

3.2.2 มีวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการปฏิบัติงานระบบต่าง ๆส าหรับกลุ่มงานบริหาร
งบประมาณอย่างเพียงพอ 
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
    1.1 ประชุมวางแผน 
    1.2 เสนอโครงการ 

1-31 ตุลาคม 
2564 

 

 นางฤวลีย์   
มณีรัตน์ 
และบุคลากร 
งานบริหาร
งบประมาณ 
 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
    2.1 งานจัดเตรียมวัสดุ 
    2.2   งานควบคุมและบริหารการเงินการ
พัสดุ 

ตุลาคม 2564- 
กันยายน 2565 

 
185,000 
5,000 

 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    3.1 ตรวจรับพัสดุ 
    3.2 ตรวจหลักฐานทางการเงิน 

ตุลาคม 2564- 
กันยายน 2565 

 

4.ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act) 
   4.1 ประเมินผล รายงานผลการด าเนินงาน 
   4.2 รวบรวมข้อมูลเพ่ือเป็นแนวในการ
ด าเนินงานในปีต่อไป 

ตุลาคม 2564   

รวมทั้งสิ้น  190,000  
 

5. งบประมำณ   190,000 บำท  
6. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

งบประมาณเป็นหน่วยสนับสนุนส าคัญของสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการบริหารจัดการของงานอ่ืนๆ ทุก
กลุ่มงาน เอ้ือต่อการบริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ให้เป็นไปด้วยความราบรื่น  มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลถูกต้องตามกฎระเบียบ แนวปฏิบัติ ควบคุมการใช้งานอย่างคุ้มค่า 
ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด  มีหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ ซึ่งประกอบด้วย งาน
จัดซื้อจัดจ้างเพ่ือเตรียมวัสดุ - ครุภัณฑ ์งานซ่อมบ ารุงวัสดุครุภัณฑ์ งานควบคุมและบริหารการเงิน การพัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 งำนจัดซื้อวัสดุส ำหรับกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ  
งบประมาณท่ีใช้เงินทั้งสิ้น   185,000  บาท (ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ ค่ำตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

งำนจัดเตรียมวัสดุ 
1 .จัดซื้อวัสดุส านักงาน   185,000    
    - หมึกส าหรับเครื่องพริ้นเตอร์       
    - สมุดปกน้ าเงิน       



 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ ค่ำตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

    - กระดาษถ่ายเอกสาร       
    - ลวดเสียบ       

    - ลวดเย็บกระดาษ       
    - ปากกาสีน้ ามัน       
    - เทปใส       
    - เทปติดสัน       
   -  แฟ้มเอกสาร       
   -  อุปกรณ์ส านักงาน       

กรรมที่ 2 งำนบริหำรและควบคุมกำรเงินและกำรพัสดุ 
งบประมำณที่ใช้  5,000  บำท 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ ค่ำตอบ 
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 .  งานบริหารและควบคุมการเงิน
และการพัสดุ 

 
 5,000    

    -  แฟ้มเก็บเอกสารขนาดต่างๆ       
    -  แฟ้มเสนอเซ็น       

    -  สมุดบัญชีการเงิน       
 

7. กำรประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (OUTPUT) 
     1 . การบริหารงานการเงินและ พัสดุ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ถูกต้องตามระเบียบ กฎแนว
ปฏิบัติ  มีหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง  
     2. มีวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการ
ปฏิบัติงานระบบต่างๆ อย่างเพียงพอ 

 
- ประเมินรายงาน
โครงการ 
- ตรวจสอบหลักฐาน
การเงินการพัสดุ 
- ประเมินความพึงพอใจ 
 
 

 
- แบบประเมินรายงาน
โครงการ 
-แบบสอบถามตรวจสอบ
หลักฐานการเงินการพัสดุ 
- แบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจ 

 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
8. 1   การบริหารงานการเงินและการพัสดุ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลถูกต้อง

ตามระเบียบ กฎแนวปฏิบัติ มีหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 



 

8.2 มวีัสดุ อุปกรณ์ส าหรับปฏิบัติระบบงานต่างๆ ส าหรับกลุ่มบริหารงบประมาณ 
9. วิเครำะห์ปรัชญำเศรษฐกิจพอพียง 
 เงื่อนไขควำมรู้ 

- มีความรู้เรื่องวัสดุอุปกรณ์ ราคา และปริมาณท่ีต้องการซื้อ 
 เงื่อนไขคุณธรรม 

- ประหยัด พอเพียง   
 หลักควำมพอประมำณ 

- งบประมาณมีความเหมาะสม  พอดีกับวัสดุอุปกรณ์ 
 หลักกำรมีเหตุผล 

- เพ่ือการบริหารงานการเงินและการพัสดุ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎแนวปฏิบัติ มีหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

- เพ่ือเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับปฏิบัติระบบงานต่างๆ ส าหรับกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
- ประชุม วางแผน หารือเก่ียวกับการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และก าหนดแผนส ารอง 

 มิติวัตถ ุ
- ได้วัสดุ อุปกรณ์ถูกต้อง 

 มิติสังคม 
- จัดสรรวัสดุ อุปกรณ์อุปกรณ์ให้กับบุคลากรในฝ่ายต่างๆ 

 มิติสิ่งแวดล้อม 
- จัดสรร จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ให้ฝ่ายต่างๆ ได้น าไปใช้อย่างคุ้มค่า 

 มิติวัฒนธรรม 
- มีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมองคก์ร 
 
 

 
ลงชื่อ                            ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                          (นางฤวลีย์ มณีรัตน์) 
                                  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ        ผู้อนุมตัิโครงการ 
              (นายมนัส พิพัฒน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

 
 

 
 
 



 

โครงกำรบริหำรจัดกำรงำนสำธำรณูปโภค 
 

พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 ข้อ 1 (1.1) , (1.2) , (1.3) , (1.4) 
 ข้อ 2 (2.1) , (2.2) , (2.3) , (2.4)   ข้อ 4 (4.1) , (4.2) , (4.3) 
 จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร    ข้อ 1  1.1)  (1) , (2) , (3) , (4)  

1.2) (1) , (2) , (3) , (4) , (5) , (6)   ข้อ 2 (1) , (2) , (3) , (4) 
ข้อ 3 (1) , (2)   ข้อ 4 (1) , (2) , (3)  ข้อ 5 (1) , (2)  
ข้อ 6   (1) , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8) 

มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ข้อ 2 (2.1) , (2.2) , (2.4) , (2.5) , (2.6)  
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
 กลยุทธ์ที่ 1 (2)  กลยุทธ์ที่ 3 (7)    กลยุทธ์ที่ 4 (1) , (3) , (4) , (5) , (10) , (11) , (12) 
จุดเน้นกำรด ำเนินงำน สพม. ตรัง กระบ่ี  ข้อ 1 (2 ) , (3) ข้อ 2 (1) , (3) , (5) ข้อ 3 (1) , (2)  
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3  
ลักษณะโครงกำร    ใหม่         ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
กลุ่มงำน/ผู้รับผิดชอบ  นางฤวลีย์   มณีรัตน์  และบุคลากรงานบริหารงบประมาณ 
งบประมำณ   602,000  บาท 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
งานสาธารณูปโภคเป็นหน่วยปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญและจ าเป็นหน่วยหนึ่งในสถานศึกษาที่สนับสนุน

การบริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ให้เป็นไปด้วยความราบรื่น เอ้ือต่อระบบการด าเนินงาน
และการจัดการศึกษา การจัดแหล่งเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ถูกต้องตามระเบียบ กฎแนวปฏิบัติ  เป็นไปตามแผนการประเมินความคุ้มค่า  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
จึงได้จัดท าโครงการบริหารจัดการสาธารณูปโภคข้ึน 
2. วัตถุประสงค ์

2.1  เพ่ือการบริหารงานสาธารณูปโภค  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลถูกต้อง
ตามระเบียบ   

2.2  เพ่ือเตรียมงบประมาณที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานในระบบงานต่าง ๆของสถานศึกษา 
2.3 เพ่ือสนับสนุนให้มีปัจจัยพ้ืนฐานสาธารณูปโภคในการบริหารการจัดการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. เป้ำหมำย 

3.1  ด้ำนปริมำณ  
 1. นักเรียน 508 คน และบุคลากรในสถานศึกษา 46 คน ติดต่อสื่อสารระบบต่างๆ เกิด

ความคล่องตัว สามารถด าเนินไปได้สะดวกและรวดเร็ว 
 2. มีงบประมาณสนับสนุนให้มีปัจจัยพ้ืนฐานสาธารณูปโภคในการบริหารงานและการ

จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
3.2  ด้ำนคุณภำพ  
 1.  การบริหารงานสาธารณูปโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล    

ถูกต้องตามระเบียบ เกิดความคล่องตัว สามารถด าเนินไปได้สะดวกและรวดเร็ว 



 

 2.  มีสาธารณูปโภคใช้ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  สำธำรณูปโภค ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
    1.1 ประชุมวางแผน 
    1.2  เสนอโครงการ 

1-31ตุลาคม 
2564 

 

 นางฤวลีย์   
มณีรัตน์ 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
   2.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
   2.2 ควบคุมการใช้อย่างประหยัด คุ้มค่า 
   2 .3 เบิกจ่ายเงินตามระเบียบพัสดุ พ .ศ.
2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

- ค่าไฟฟ้า  
- ค่าโทรศัพท์ 
- ค่าอินเทอร์เน็ต 

ตุลาคม 2564- 
กันยายน 2565 

 
 

 

 
 
 
 
 

482,000 
60,000 
60,000 

นางฤวลีย์   
มณีรัตน์ 

 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    3.1 ตรวจรับพัสดุ 
    3.2  หลักฐานทางการเงินตามระเบียบพัสดุ 

  นางเธียรธีรา 
ขุนช านาญ 

4.ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
  4.1 ประเมินผล รายงานผลการด าเนินงาน 
  4.2  รวบรวมข้อมูลเพ่ือเป็นแนวในการ
ด าเนินงานในปีต่อไป 

ตุลาคม 2564  นางสุกญัญา 
      วันแรก 

รวม  602,000  
 

5. งบประมำณ  602,000  บำท   
6. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

โครงกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณูปโภค 
           งานสาธารณูปโภค เป็นงานที่ประกอบด้วย ภาระการใช้จ่ายค่าไฟฟ้า  ค่าโทรศัพท์และค่า
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  ค่าน้ าดื่มส าหรับบุคากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

งบประมำณที่ใช้    600,000  บำท   

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ ค่ำตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
ครุภัณ

ฑ์ 
- ค่าไฟฟ้า 
- ค่าโทรศัพท์ 

 482,000 
60,000 

    



 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ ค่ำตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
ครุภัณ

ฑ์ 
- ค่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 60,000 

รวมทั้งสิ้น  602,000     
7. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
   1. เพ่ือการบริหารงานสาธารณูปโภคเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
ถูกต้องตามระเบียบ 
   2 .  เ พ่ื อ เ ตรี ยมประมาณที่ เ อ้ื อต่ อกา ร
ปฏิบัติงานในระบบต่างๆ ของสถานศึกษา 
   3 .  เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ใ ห้ มี ปั จ จั ย พ้ื น ฐ า น 
สาธารณูปโภคในการบริหารการจัดการการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
- ประเมินรายงาน
โครงการ-- ตรวจสอบ
หลักฐานการเงินการพัสดุ 
- ประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 

 
- แบบประเมินรายงาน
โครงการ 
-แบบสอบถามตรวจสอบ
หลักฐานการเงินการพัสดุ 
- แบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจ 
 
 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 8.1  การบริหารงานสาธารณูปโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล    ถูกต้องตาม
ระเบียบ เกิดความคล่องตัว สามารถด าเนินไปได้สะดวกและรวดเร็ว 

8.2 สาธารณูปโภคใช้ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
9. วิเครำะห์ปรัชญำเศรษฐกิจพอพียง 
 เงื่อนไขควำมรู้ 

- มีความรู้เรื่องค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต 
 เงื่อนไขคุณธรรม 

- ประหยัด พอเพียง   
 หลักควำมพอประมำณ 

- งบประมาณมีความเหมาะสม  พอดีกับการใช้สาธารณูปโภค 
 หลักกำรมีเหตุผล 

1.   การบริหารงานสาธารณูปโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล    ถูกต้องตาม
ระเบียบ เกิดความคล่องตัว สามารถด าเนินไปได้สะดวกและรวดเร็ว 

2.  มีสาธารณูปโภคใช้ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
มิติวัตถ ุ
- ใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต  

 มิติสังคม 
- บุคลากรในโรงเรียนได้ใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต 

 มิติสิ่งแวดล้อม 
- ร่วมใจกันประหยัดไฟ ใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า 



 

 มิติวัฒนธรรม 
- มีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมองค์กร ร่วมใจกันประหยัดไฟ 
 

 
ลงชื่อ                            ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                          (นางฤวลีย์ มณีรัตน์) 
                                  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ        ผู้อนุมติัโครงการ 
              (นายมนัส พิพัฒน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำรยำนพำหนะและกำรบ ำรุงรักษำ 
 

พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 ข้อ 1 (1.1) , (1.2) , (1.3) , (1.4) 
 ข้อ 2 (2.1) , (2.2) , (2.3) , (2.4)   ข้อ 4 (4.1) , (4.2) , (4.3) 
 จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร    ข้อ 1  1.1)  (1) , (2) , (3) , (4)  

1.2) (1) , (2) , (3) , (4) , (5) , (6)   ข้อ 2 (1) , (2) , (3) , (4) 
ข้อ 3 (1) , (2)   ข้อ 4 (1) , (2) , (3)  ข้อ 5 (1) , (2)  
ข้อ 6   (1) , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8) 

มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ข้อ 2 (2.1) , (2.2) , (2.4) , (2.5) , (2.6)  
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
 กลยุทธ์ที่ 1 (2)  กลยุทธ์ที่ 3 (7)    กลยุทธ์ที่ 4 (1) , (3) , (4) , (5) , (10) , (11) , (12) 
จุดเน้นกำรด ำเนินงำน สพม. ตรัง กระบ่ี  ข้อ 1 (2 ) , (3) ข้อ 2 (1) , (3) , (5) ข้อ 3 (1) , (2)  
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3  
ลักษณะโครงกำร    ใหม่         ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ   นางฤวลีย์   มณีรัตน์ และบุคลากรงานบริหารงบประมาณ 
งบประมำณ   70,000 บาท   

1. หลักกำรและเหตุผล 
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม

สนับสนุนการจัดการศึกษาสถานศึกษาจะต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง งานยานพานะเป็นปัจจัย
หนึ่งที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ให้เป็นไปด้วยความราบรื่น   เอ้ือต่อ
ระบบการด าเนินงานและการจัดการศึกษา มีการปฏิบัติงานติดต่อสื่อสารระบบต่าง ๆเกิดความคล่องตัว 
สามารถด าเนินไปได้สะดวกและรวดเร็ว  เพ่ือการการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ จึงได้จัดงานยานพาหนะข้ึน 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือการบริหารจัดการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลถูกต้องตามระเบียบ   
2.2 เพ่ือเตรียมงบประมาณที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานในระบบงานต่าง ๆของสถานศึกษา 

2.3 เพ่ือสนับสนุนให้มีปัจจัยพ้ืนฐานสาธารณูปโภคในการบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
3. เป้ำหมำย 

3.1 ด้ำนปริมำณ  
3.1.1 จัดหาวัตถุดิบให้พอเพียง ส าหรับการคมนาคมขนส่งปฏิบัติงานติดต่อสื่อสารระบบ

ต่างๆ เกิดความคล่องตัว สามารถด าเนินไปได้สะดวกและรวดเร็ว 
3.1.2 สนับสนุนให้มีปัจจัยพื้นฐานที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

3.2 ด้ำนคุณภำพ  
3.2.1 การคมนาคมขนส่งในการปฏิบัติงานติดต่อสื่อสารระบบต่างๆ  เกิดความคล่องตัว 

สามารถด าเนินไปได้สะดวกและรวดเร็ว 



 

3.2.2 มีงบประมาณสนับสนุนปัจจัย พ้ืนฐานที่ เ อ้ือต่อการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. วิธีด ำเนินกำร/กำรตอนกำรด ำเนินกำร 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
    1.1 ประชุมวางแผน 
    1.2  เสนอโครงการ 

1-31ตุลาคม 
2564 

 

 นางฤวลีย์   
มณีรัตน์ 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
    2.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
    2.2 ควบคุมการใช้อย่างประหยัด คุ้มค่า 
    2 .3  เบิกจ่ายเงินตามระเบียบพัสดุ พ .ศ.
2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

- น้ ามันเชื้อเพลิง  
- ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 

ตุลาคม 2564- 
กันยายน 2565 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

40,000 
30,000 

นางฤวลีย์   
มณีรัตน์และ
บุคลากรใน
กลุ่มงาน
งบประมาณ 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    3.1 ตรวจรับพัสดุ 
    3.2  หลักฐานทางการเงินตามระเบียบพัสดุ 

  นางสาวนิรมล 
วงษ์มาก 
 

4.ขั้นปรับปรุงแก้ไข  
  4.1 ประเมินผล รายงานผลการด าเนินงาน 
  4.2  รวบรวมข้อมูลเพ่ือเป็นแนวในการ
ด าเนินงานในปีต่อไป 

ตุลาคม 2565  นางสุกัญญา 
วันแรก 

                        รวม  70,000  
5. งบประมำณ   70,000 บำท 
6. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

งานยานพาหนะ เป็นงานที่ประกอบด้วย การจัดซื้อเชื้อเพลิงและการซ่อมบ ารุงรักษาการใช้รถของ
ทางราชการในการปฏิบัติงานติดต่อสื่อสารระบบต่าง ๆเกิดความคล่องตัว สามารถด าเนินไปได้สะดวกและ
รวดเร็ว เพื่อการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

งบประมำณที่ใช้  70,000  บำท   

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ ค่ำตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
ครุภัณ

ฑ์ 
- น้ ามันเชื้อเพลิง   40,000    
- ค่าซ่อมบ ารุงรักษา-ยางล้อ  30,000      

รวมทั้งสิ้น  30,000 40,000    
 
 



 

7. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Outputs) 
   1. เพ่ือการบริหารงานสถานศึกษาให้
เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพและ เ กิ ด
ประสิทธิผล ถูกต้องตามระเบียบ 
   2 .  เตรี ยมงบประมาณที่ เ อ้ื อต่ อการ
ปฏิบัติงานในระบบต่างๆ ของสถานศึกษา 

 
- ประเมินรายงาน
โครงการ-- ตรวจสอบ
หลักฐานการเงินการพัสดุ 
- ประเมินความพึงพอใจ 
 
 

 
- แบบประเมินรายงาน
โครงการ 
- แบบสอบถามตรวจสอบ
หลักฐานการเงินการพัสดุ 
- แบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจ 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 8.1 การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลถูกต้องตามระเบียบ 
 8.2 มีงบประมาณที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานในระบบต่างๆ ของสถานศึกษา 
 8.3 มีปัจจัยพื้นฐานสาธารณูปโภคในการบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
9. วิเครำะห์ปรัชญำเศรษฐกิจพอพียง 
 เงื่อนไขควำมรู้ 

- มีความรู้เรื่องน้ ามันเชื้อเพลิง และการดูแลบ ารุงรักษายานพาหนะ 
 เงื่อนไขคุณธรรม 

- ประหยัด พอเพียง   
 หลักควำมพอประมำณ 

- งบประมาณมีความเหมาะสม  กับการใช้งานยานพาหนะ 
 หลักกำรมีเหตุผล 

- จัดหาวัตถุดิบให้พอเพียง ส าหรับการคมนาคมขนส่งปฏิบัติงานติดต่อสื่อสารระบบต่าง ๆเกิด
ความคล่องตัว สามารถด าเนินไปได้สะดวกและรวดเร็ว 

- สนับสนุนให้มีปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 มิติวัตถ ุ

- ได้น้ ามันเชื้อเพลิงอย่างถูกต้องกับยานพาหนะ 
 มิติสังคม 

- จัดสรรน้ ามันเชื้อเพลิง ให้กับฝ่ายยานพาหนะ 
 มิติสิ่งแวดล้อม 

- จัดสรร จัดเตรียมน้ ามันเชื้อเพลิง ให้ฝ่ายต่างๆได้น าไปใช้อย่างคุ้มค่า 
 มิติวัฒนธรรม 

- มีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมองค์กร 
 
 
 
 
 
 



 

 
ลงชื่อ                            ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                          (นางฤวลีย์ มณีรัตน์) 
                                  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ        ผู้อนุมตัิโครงการ 
              (นายมนัส พิพัฒน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำรส ำเนำเอกสำร 
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 ข้อ 1 (1.1) , (1.2) , (1.3) , (1.4) 
 ข้อ 2 (2.1) , (2.2) , (2.3) , (2.4)   ข้อ 4 (4.1) , (4.2) , (4.3) 
 จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร    ข้อ 1  1.1)  (1) , (2) , (3) , (4)  

1.2) (1) , (2) , (3) , (4) , (5) , (6)   ข้อ 2 (1) , (2) , (3) , (4) 
ข้อ 3 (1) , (2)   ข้อ 4 (1) , (2) , (3)  ข้อ 5 (1) , (2)  
ข้อ 6   (1) , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8) 

มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ข้อ 2 (2.1) , (2.2) , (2.4) , (2.5) , (2.6)  
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
 กลยุทธ์ที่ 1 (2)  กลยุทธ์ที่ 3 (7)    กลยุทธ์ที่ 4 (1) , (3) , (4) , (5) , (10) , (11) , (12) 
จุดเน้นกำรด ำเนินงำน สพม. ตรัง กระบ่ี  ข้อ 1 (2 ) , (3) ข้อ 2 (1) , (3) , (5) ข้อ 3 (1) , (2)  
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3  
ลักษณะโครงกำร    ใหม่         ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ                           นางฤวลีย์   มณีรัตน์ และบุคลากรงานบริหารงบประมาณ 
งบประมำณ   80,000  บาท 
ระยะเวลำด ำเนินกำร      1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1.หลักกำรและเหตุผล 
การส าเนาเอกสาร เป็นหน่วยสนับสนุนส าคัญและจ าเป็นหน่วยหนึ่งในสถานศึกษาที่ช่วยบริหาร

จัดการและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความราบรื่น  สนับสนุนการสอนของครูให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลถูกต้องตามระเบียบ กฎแนวปฏิบัติ มีหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง  คุ้มค่า 
ประหยัดและเกิดประโยชน์  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลภาระหน้าที่การบริหารการเงิน
และพัสดุ มีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง  การจัดท าและการตรวจสอบให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  เป็นไปตาม
แผนการประเมินความคุ้มค่า  กลุ่มบริหารงานงบประมาณจึงได้จัดท าโครงการส าเนาเอกสารขึ้น 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือการส าเนาเอกสาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลถูกต้องตามระเบียบ 
กฎแนวปฏิบัติ มีหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

2.2 เพ่ือเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการส าเนาเอกสาร 
3. เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมำณ /ผลผลิต(output) 
    3.1.1 การส าเนาเอกสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ถูกต้องตาม

ระเบียบ กฎแนวปฏิบัติ มีหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง  
3.1.2 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการส าเนาเอกสารอย่างเพียงพอ 

3.2 เชิงคุณภำพ /ผลลัพธ์(outcome) 
3.2.1 การส าเนาเอกสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ถูกต้องตาม

ระเบียบ กฎแนวปฏิบัติ มีหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง 
3.2.2 มีวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการส าเนาเอกสาร 
 



 

4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
    1.1 ประชุมวางแผน 
    1.2 เสนอโครงการ 

1-31 ตุลาคม 
2564 

 

 นางฤวลีย์ 
มณีรัตน์ 

 
2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
    2.1 งานจัดเตรียมวัสดุ กระดาษ 

ตุลาคม 2564- 
กันยายน 2565 

 
80,000 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    3.1 ตรวจรับพัสดุ 
    3.2 ตรวจหลักฐานทางการเงิน 

ตุลาคม 2564- 
กันยายน 2565 

 

4.ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act) 
   4.1 ประเมินผล รายงานผลการด าเนินงาน 
   4.2 รวบรวมข้อมูลเพ่ือเป็นแนวในการ
ด าเนินงานในปีต่อไป 

ตุลาคม 2564   

รวมทั้งสิ้น  80,000  
5. งบประมำณ   80,000 บำท  
6. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

งานส าเนาเอกสารเป็นหน่วยสนับสนุนส าคัญของสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน เอ้ือต่อ
การบริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ให้เป็นไปด้วยความราบรื่น  มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลถูกต้องตามกฎระเบียบ แนวปฏิบัติ ควบคุมการใช้งานอย่างคุ้มค่า ประหยัดและเกิดประโยชน์
สูงสุด  มีหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  

กิจกรรมที่ 1 งำนจัดซื้อวัสดุส ำหรับกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ  
งบประมาณท่ีใช้เงินทั้งสิ้น   80,000  บาท (ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ ค่ำตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

งำนจัดเตรียมวัสดุ 
1 .จัดซื้อวัสดุส านักงาน   80,000    
    - หมึกส าหรับเครื่องโรเนียว       
    - ค่าบ ารุงรักษาเครื่องโรเนียว       
    - กระดาษ       
    - ลวดเสียบ       

    - ลวดเย็บกระดาษ       
   -  แฟ้มเอกสาร       
   -  อุปกรณ์ส านักงาน       

 



 

7. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (OUTPUT) 
     1 . การส าเนาเอกสารเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎแนวปฏิบัติ  มีหลักฐาน
ครบถ้วนถูกต้อง  
     2. มีวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการ
ปฏิบัติงานส าเนาเอกสารอย่างพอเพียง 

 
- ประเมินรายงานโครงการ 
- ตรวจสอบหลักฐานการเงิน
การพัสดุ 
- ประเมินความพึงพอใจ 
 
 

 
- แบบประเมินรายงาน
โครงการ 
-แ บ บ ส อ บ ถ า ม
ตรวจสอบหลักฐานการ
ส าเนาเอกสาร 
- แบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ 

 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
8. 1   การส าเนาเอกสาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลถูกต้องตามระเบียบ กฎ

แนวปฏิบัติ มีหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
8.2 มกีระดาษ หมึกพิมพ์ ส าหรับปฏิบัติส าเนาเอกสาร 

9. วิเครำะห์ปรัชญำเศรษฐกิจพอพียง 
 เงื่อนไขควำมรู้ 

- มีความรู้เรื่องกระดาษ ราคา และปริมาณท่ีต้องการซื้อ 
 เงื่อนไขคุณธรรม 

- ประหยัด พอเพียง   
 หลักควำมพอประมำณ 

- งบประมาณมีความเหมาะสม  พอดีกับกระดาษแลหมึกพิมพ์ 
 หลักกำรมีเหตุผล 

- เพ่ือการส าเนาเอกสาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลถูกต้องตามระเบียบ กฎ
แนวปฏิบัติ มีหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

- เพ่ือเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับปฏิบัติส าเนาเอกสาร 
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ด ี
- ประชุม วางแผน หารือเก่ียวกับการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และก าหนดแผนส ารอง 

 มิติวัตถ ุ
- ได้วัสดุ อุปกรณ์ถูกต้อง 

 มิติสังคม 
- จัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับครูในโรงเรียนใช้ประกอบการเรียนการสอน 

 มิติสิ่งแวดล้อม 
- จัดสรร จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ให้ฝ่ายต่างๆได้น าไปใช้อย่างคุ้มค่า 

 มิติวัฒนธรรม 
- มีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมองค์กร 

 
 
 



 

 
ลงชื่อ                            ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                          (นางฤวลีย์ มณีรัตน์) 
                                  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ        ผู้อนุมตัิโครงการ 
              (นายมนัส พิพัฒน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำรพัฒนำงำนแผนงำนโรงเรียน 

พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 ข้อ 1 (1.1) , (1.2) , (1.3) , (1.4)  
ข้อ 2 (2.1) , (2.2) , (2.3) , (2.4)   ข้อ 3 (3.1) , (3.2) , (3.3)    ข้อ 4 (4.1) , (4.2) , (4.3)  

จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อ 1 (1.1) (1) , (2) , (3) , (4)  ข้อ 1 (1.2) (1) , (2) , (4) , (6) 
 ข้อ 2 (2) , (3) , (4) ข้อ 4 (1) , (2) , (3)  ข้อ 5 (1) , (2)   
 ข้อ 6 (1) , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8) 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 (1.1) , (1.2)  

มาตรฐานที่ 2 (2.1) , (2.2) , (2.3) , (2.4) , (2.5) , (2.6) 
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
 กลยุทธ์ที่ 4 (1) , (2) ,(3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8) , (9) , (10) , (11) , (12) กลยุทธ์ที่ 5 (1)  
จุดเน้นกำรด ำเนินงำน สพม.13 ข้อ 1 (1) , (2) ,(3)    ข้อ 2 (1) , (2) ,(3) , (4) , (5)    ข้อ 3 (1) , (2)  
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3   
ลักษณะโครงกำร    ใหม่          ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  งานแผนงาน 
ผู้รับผิดชอบ    1. นางสาวรัชราภรณ์ เงินสมทอง 2. นางสาวเจนจิรา ชายภักตร ์
    3. นางพรรณี  เขาพรง 
งบประมำณทั้งสิ้น   7,000 บาท 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถ      
เต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศให้รุ่งเรืองนั้นมีหลาย
แนวทางด้วยกัน แนวทางหนึ่งคือการส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่สร้างความ
มั่นใจ ความพึงพอใจ และความประทับใจต่อผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ว่าโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ ผู้จบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ โรงเรียนที่มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษามีองค์ประกอบหลายประการ องค์ประกอบที่เป็นหัวใจส าคัญก็คือ โรงเรียนต้องจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือใช้ในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีการบริหารงานโดยมีกรก าหนดเป็นแผนงาน/โครงการที่ชัดเจน 
 2.2 เพ่ือให้โรงเรียนได้บริหารงานได้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ก าหนด 
 2.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารงานโรงเรียนได้อย่างเป็น
ระบบ 
3. เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมำณ/ผลผลิต (OUTPUT) 
  3.1.1 โรงเรียนสามารถด าเนินงาน่ได้ตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนด ไม่น้อยกว่า 90% 

3.1.2 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ไม่น้อยกว่า  
80% 

3.2 เชิงคุณภำพ/ผลลัพธ์ (OUTCOME) 



 

3.2.1 โรงเรียนสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
ก าหนด 

3.2.2 โรงเรียนมีระบบการนิเทศ ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง และน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้
ในการปรับปรุงพัฒนางานในปีต่อไป 

3.2.3 สถานศึกษามีการจัดท าสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
   1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

ก.ค.65 

 งานแผนงาน 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
   2.1 ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ส.ค.65 
 งานแผนงาน 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 สรุป จัดท าแผนเป็นรูปเล่ม 

ก.ย.65 
2,000 งานแผนงาน 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
   4.1 น าปัญหา ข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
ประเมินมาปรับปรุงในครั้งต่อไป 

 
 งานแผนงาน 

กิจกรรมที่ 2 จัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศและให้บริกำร 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
   1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 

ก.ค.65  งานแผนงาน 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
   2.1 ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
   - กรอกข้อมูลโปรแกรม DMC 
   - กรอกข้อมูลโปรแกรม M-OBEC 
   - กรอกข้อมูลโปรแกรม B-OBEC 
   - กรอกข้อมูลโปรแกรม EMIS 
   - กรอกข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษ 
  -  สารสนเทศห้องส านักงาน 
  -  วัสดุส านักงาน 
  -  หมึกเครื่องพิมพ์ 

 
ตลอด

ปีงบประมาณ
โดยด าเนินการ
ตามปฏิทินของ
หน่วยงานต้น

สังกัด 
 

5,000 

งานแผนงาน 

3. ขั้นติดตำมประเมินผล 
   3.1 แบบวัดความพึงพอใจ 
   3.2 รายงานผลการด าเนินงาน 

พ.ย.64 - ก.ย. 
65 
 

 งานแผนงาน 



 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
   4.1 น าปัญหา ข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
ประเมิน   มาปรับปรุงในครั้งต่อไป 

 
 งานแผนงาน 

5. งบประมำณ 7,000 บำท   
6. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรมที่ 1 กำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นข้อตกลงร่วมกั นระหว่างสถานศึกษากับชุมชน โดย

คณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นแผนแม่บทที่จะก าหนดเป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด โดยจัดท าไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจว่าสถานศึกษาจะด าเนินงานตามข้อตกลงที่ก าหนดร่วมกันนั้น 

แผนปฏิบัติการเป็นแผนที่ก าหนดกิจกรรมที่จะด าเนินในแต่ละปี เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระยะที่ก าหนด แผนปฏิบัติการประกอบด้วยสังเขปรายละเอียดของกิจกรรม
หรือขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติ 
กรอบเวลา งบประมาณ และแหล่งงบประมาณ 
 งบประมำณที่ใช้ 2,000 บำท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่น ๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
- ค่าถ่ายเอกสาร  
- ค่าเข้าเล่มเอกสาร 

 
2,000 

  
 

 

รวม  2,000     
กิจกรรมที่ 2 จัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศและกำรให้บริกำร 
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศึกษา นับว่ามีส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการ

ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของ 
สถานศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการ และครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ 
สถานศึกษาต้องมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่น าไปสู่คุณภาพของผู้ เรียน รวมถึงระบบ
สารสนเทศที่ มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ ถูกต้อง สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน และสามารถเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ได้ตลอดเวลา โดยผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจด าเนินการต่าง ๆ ตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 งบประมำณที่ใช้ 5,000 บำท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
- จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ  5,000     



 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
ด าเนินงาน 

รวม  5,000     
7. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของโครงการที่ โรงเรียนสามารถ
ด าเนินการและประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการ 

- ตรวจสอบรายงาน
โครงการ 

- แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
โครงการ 
- รายงานโครงการ 

2. กิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ที่ก าหนด 

- ตรวจสอบรายงาน
ประจ าปี 

- รายงานประจ าปี 

3. โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ ทันสมัย พร้อมใช้งาน 

- ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน 

- แบบประเมิน 

 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 โรงเรียนสามารถบริหารกิจกรรม/โครงการเป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดได้อย่างเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
9. วิเครำะห์ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 เงื่อนไขควำมรู้ 

ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการมีความรู้ ความเข้าใจ และ จัดกิจกรรมได้ สอดคล้องกับมาตรฐานที่
ก าหนด  
 เงื่อนไขคุณธรรม 

ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ ด าเนินการตามระบบงานแผนงานโรงเรียน ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 
โดยมุ่ง ผลส าเร็จของงาน  
 หลักควำมพอประมำณ 

ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการด าเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ เป็นไปตาม ปฏิทินปฏิบัติงาน ใช้จ่าย
งบประมาณ คุ้มค่า  
 หลักกำรมีเหตุผล 

ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการเข้าใจ หลักการด าเนินงานตามแผนงานโรงเรียน ที่โรงเรียนก าหนด  
 หลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ วางแผนการด าเนินงาน มีการบริหารปัจจัยเสี่ยง  
 มิติวัตถ ุ

โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่พอเพียงในการ
จัดท าโครงการและ ใช้เวลาเป็นประโยชน์และคุ้มค่าเพ่ือการพัฒนาโรงเรียน 
 มิติสังคม 

สร้างความสัมพันธ์อันดีตามบทบาทหน้าที่ของทุกคนในโรงเรียน 
 



 

 มิติสิ่งแวดล้อม 
มีความรู้เกี่ยวความคงทนของวัสดุต่าง ๆ โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่พอเพียงในการจัดท าโครงการและ 

ใช้เวลาเป็นประโยชน์และคุ้มค่าเพ่ือการพัฒนาโรงเรียน 
มิติวัฒนธรรม 
ทักษะการมีวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันการท างาน   
 

 
 

ลงชื่อ                         ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาวรัชราภรณ์ เงินสมทอง) 
         ครู ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
ลงชื่อ                            ผู้เห็นชอบโครงการ 

           (นางฤวลีย์ มณีรัตน์) 
     หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายมนัส พิพัฒน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำรอนำมัยโรงเรียน 
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 
 ข้อ 1 : 1.1 , 1.4   ข้อ 2 : 2.2 , 2.4     ข้อ 3 : 3.1  ข้อ 4 : 4.1 , 4.2 , 4.3  
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อ 1 : 1.1.4 
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล กลยุทธ์ที่ 1 : 5 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ข้อ 1. 1.2   ข้อ 2.2.5  
จุดเน้นกำรด ำเนินงำน สพม. 13  ข้อ 1. 2 
กลยุทธ์โรงเรียน    ข้อ 1 
ลักษณะโครงกำร    ใหม่         ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  (งานอนามัยโรงเรียน) 
ผู้รับผิดชอบ    1. นางสาวรัศมี อมวัง 2. นายอภิชาติ    นวลแก้ว 
งบประมำณทั้งสิ้น   7,000 บาท 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ธันวาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
1.  หลักกำรและเหตุผล 

สุขภาพกับการศึกษาเป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการควบคู่กันไป  การศึกษาของเด็กจะดีได้ สุขภาพต้องมา
ก่อน  ดังนั้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน  จึงอยู่ที่กระบวนการจัดการศึกษาและการสร้างเสริ มสุขภาพ  
เพราะการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาเด็ก  ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีภูมิปัญญา  
มีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุขเพราะเด็กที่มีสุขนิสัย  มีสุขภาพกายแข็งแรง  มีสุขภาพจิตที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี จะเป็นเด็กที่มี
คุณภาพและจะน าไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ  เพราะผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพย่อมมาจากเด็กที่ได้รับการ
พัฒนาอย่างถูกต้อง  เหมาะสม   

ด้วยเล็งเห็นประโยชน์ และความส าคัญดังกล่าว ในส่วนของงานอนามัยโรงเรียน จึงได้จัดท า
โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์พยาบาลขึ้น เพ่ือให้บริการ ดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นอย่างถูกวิธี 
แก่นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน ที่เจ็บป่วย ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยต่างๆ 
เพ่ือจะได้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข  
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา  และเวชภัณฑ์พยาบาล  ส าหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
2.2 เพ่ือบริการ ให้ความรู้ การดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน 

เมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยเบื้องต้น อย่างถูกต้อง 
3. เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมำณ/ผลผลิต (OUTPUT)  
3.1.1 นักเรียน ครู บุคลากร ที่เจ็บป่วย /มีอุบัติเหตุได้รับการบริการ  ดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น

อย่างถูกวิธี   
3.1.2 ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ตามกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ แก่นักเรียน ครู บุคลากร ใน

การส่งเสริมดูแลรักษาสุขภาพ 
 3.2 เชิงคุณภำพ/ผลลัพธ์ (OUTCOME) 

3.2.1 นักเรียน ครู บุคลากรที่เจ็บป่วย /มีอุบัติเหตุได้รับการดูแลสุขภาพ  เบื้องต้นอย่างถูกวิธี มี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรค 



 

3.2.2 นักเรียน ครู บุคลากร น าความรู้ เรื่องการส่งเสริมดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น ไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง ปลอดภัย 
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ เวชภัณฑ์พยำบำล และอุปกรณ์ต่ำงๆส ำหรับใช้ในห้องพยำบำล 
1.  ขั้นวำงแผน (Plan)  
    1.1 ประชุมครูในฝ่ายงานอนามัยโรงเรียน
เ พ่ือก าหนดแผนการท า งาน การจั ดท า
โครงการ 
    1.2  เขียนโครงการ 
    1.3  เสนอโครงการขออนุมัติ 

 
ธ.ค .64 

 
 

ธ.ค .64 
ธ.ค .64 

 
- 
 
 
- 
- 

ครรูัศมี 
ครูอภิชาติ 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
    2.1 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา  เวชภัณฑ์พยาบาล 
และอุปกรณ์ต่างๆที่จ าเป็น ส าหรับใช้ในห้อง
พยาบาล 

 
ธ.ค.64-ก.ย.65 

 
7,000 

 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    3.1 บันทึกสถิติการเข้าใช้ห้องพยาบาล 
    3.2 ผลการตรวจสุขภาพประจ าปี 
    3.3 แบบสอบถาม แบบส ารวจความพึง
พอใจ  
    3.4 จากรายงานโครงการ 

เมื่อเสร็จสิ้น
กิจกรรมนั้นๆ 
ตามวันและ
เวลาที่ระบุ 

 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act) 
   4.1 ให้ความรู้  ประชาสัมพันธ์ แก่ครู 
บุคลากร เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ ตลอดจนการ
ระวัง รักษา  การป้องกัน เพ่ือไม่ให้เจ็บป่วย 
อยู่อย่างสม่ าเสมอ  
    4.2 บูรณาการความรู้เรื่องสารเสพติดและ
ประชาสัมพันธ์ให้ นักเรียน ครู บุคลากร มี
ความรู้ ตลอดจนการป้องกันรักษา 

 
 
 
 

ธ.ค.64-ก.ย.65 
 
 
 

  

5. งบประมำณ  7,000 บำท   
6. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรมที ่1 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ เวชภัณฑ์พยำบำล และอุปกรณ์ส ำหรับใช้ในห้องพยำบำล 
 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์พยาบาล และอุปกรณ์ต่างๆส าหรับใช้ในห้องพยาบาลและใช้ใน
กิจกรรมนอกสถานที ่

งบประมำณที่ใช้ 7,000 บำท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 



 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รายละเอียดค่าใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ยาสามัญประจ าบ้าน                   
2. เวชภัณฑ์พยาบาล 
3. อุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องพยาบาล 

  
7,000 

   

รวมทั้งสิ้น   7,000    
7. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช ้
1. นักเรียน ครู และบุคลากร ในโรงเรียนได้รับการ
บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในเรื่องความเจ็บป่วย  /
อุบัติเหตุ อย่างถูกวิธีมีความปลอดภัย 
2. นักเรียน ครู บุคลากร น าความรู้ ไปใช้ปฏิบัติตน
ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยต่างๆ 

- ประเมินสถิติเจ็บป่วย
และอุบัติเหตุ 
 
- ประเมินจากแบบ
บันทึกสุขภาพ 

-  แบบบันทึกการเข้า
ใช้ห้องพยาบาล 
 
-  แบบบันทึกสุขภาพ 
ประจ าตัว 

8.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 8.1 นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน ได้รับการบริการ และมีความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพ
ตนเองเบื้องต้น อย่างถูกวิธี  
 8.2 นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนมีสุขนิสัยที่ดี สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัย 
9.  วิเครำะห์ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 เงื่อนไขควำมรู้ 

- นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน รู้จักดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นอย่างถูกวิธี   
 เงื่อนไขคุณธรรม 

- ความรับผิดชอบ มีน้ าใจ   พากเพียร อดทน  
 หลักควำมพอประมำณ 

- ด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ ปรับยืดหยุ่นตามความเหมาะสม 
 หลักกำรมีเหตุผล 

- เด็กที่มีคุณภาพ จะน าไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ  เพราะผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพย่อมมาจากเด็กที่
ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง   
 หลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

- มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยต่างๆ เพ่ือจะได้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่าง
มีความสุข  
 มิติวัตถ ุ

- นักเรียนมีทักษะในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น 
 มิติสังคม 

- นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสงบ รู้รักสามัคคี ไม่เบียดเบียน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีภาวะผู้น า ผู้
ตาม เกิดประชาธิปไตย 

 



 

 มิติสิ่งแวดล้อม 
- นักเรียนรู้รักษา อนุรักษ์ รักท้องถิ่น ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่า 

 มิติวัฒนธรรม 
- นักเรียนภูมิใจในท้องถิ่น ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ความเป็นไทย ยึดมั่นในหลักธรรมตามศาสนาที่ตน

นับถือ 
 

ลงชื่อ                      ผู้เสนอโครงการ 
            (นางสาวรัศมี อมวัง) 
         ครู ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ลงชื่อ         ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายศิริศักดิ์  สงวนศักดิ์)         
        หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 

 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ        ผู้อนุมตัิโครงการ 
              (นายมนัส พิพัฒน์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำรส่งเสริมสุขภำพนักเรียน ครู และบุคลำกร 
 

พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 
 ข้อ 1 : 1.1 , 1.4   ข้อ 2 : 2.2 , 2.4     ข้อ 3 : 3.1  ข้อ 4 : 4.1 , 4.2 , 4.3  
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อ 1 : 1.1.4 
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล กลยุทธ์ที่ 1 : 5 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ข้อ 1. 1.2   ข้อ 2.2.5  
จุดเน้นกำรด ำเนินงำน สพม. 13  ข้อ 1. 2 
กลยุทธ์โรงเรียน    ข้อ 1 
ลักษณะโครงกำร    ใหม่         ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารงานบริการและอาคารสถานที่  (งานอนามัยโรงเรียน) 
ผู้รับผิดชอบ    1. นางสาวรัศมี อมวัง 2. นายอภิชาติ    นวลแก้ว 
งบประมำณทั้งสิ้น   15,000 บาท 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 พฤศจิกายน 2564 – 30 กันยายน 2565 
1.  หลักกำรและเหตุผล 

การศึกษากับสุขภาพเป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการควบคู่กันไป  การศึกษาของเด็กจะดีได้ สุขภาพต้องมา
ก่อน  ดังนั้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน  จึงอยู่ที่กระบวนการจัดการศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพ  
เพราะการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาเด็ก  ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีภูมิปัญญา  
มีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุขเพราะเด็กที่มีสุขนิสัย  มีสุขภาพกายแข็งแรง  มีสุขภาพจิตที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี จะเป็นเด็กที่มี
คุณภาพและจะน าไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ  เพราะผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพย่อมมาจากเด็กที่ได้รับการ
พัฒนาอย่างถูกต้อง  เหมาะสม   

ด้วยเล็งเห็นประโยชน์ และความส าคัญดังกล่าว ในส่วนของงานอนามัยโรงเรียน จึงได้จัดท า
โครงการส่งเสริมสุขภาพครูและบุคลากรขึ้น เพ่ือให้บริการ ดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นอย่างถูกวิธี แก่
นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน ที่เจ็บป่วย ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยต่างๆ เพ่ือ
จะได้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข  
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือบริการ ให้ความรู้ การดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน 
อย่างถูกต้อง 
3. เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมำณ/ผลผลิต (OUTPUT)  
3.1.1 นักเรียน ครู บุคลากร ได้รับการบริการ ดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นอย่างถูกวิธี   
3.1.2 ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ตามกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ แก่นักเรียน ครู บุคลากร ใน

การส่งเสริมดูแลรักษาสุขภาพ 
 3.2 เชิงคุณภำพ/ผลลัพธ์ (OUTCOME) 

3.2.1 นักเรียน ครู บุคลากรที่ได้รับการดูแลสุขภาพ  เบื้องต้นอย่างถูกวิธี มีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง ปราศจากโรค 

3.2.2 นักเรียน ครู บุคลากร น าความรู้ เรื่องการส่งเสริมดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น ไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง ปลอดภัย 



 

4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพนักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
1.  ขั้นวำงแผน (Plan)  
      1.1 ประชุมครูในฝ่ายงานอนามัย
โรงเรียนเพ่ือก าหนดแผนการท างานการ
จัดท าโครงการ 
      1.2  เขียนโครงการ 
      1.3 เสนอโครงการขออนุมัติ 

 
ธ.ค .64 

 
 

ธ.ค .64 
ธ.ค .64 

 
- 
 
 
- 
- 

ครรูัศมี 
ครูอภิชาติ 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
    2.1 ด าเนินงานตามกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ 

 
ธ.ค.64-ก.ย.65 

 
15,000 

 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    3.1 บันทึกสถิติการเข้าใช้ห้องพยาบาล 
    3.2 ผลการตรวจสุขภาพประจ าปี 
    3.3 แบบสอบถาม แบบส ารวจความพึง
พอใจ  
    3.4 จากรายงานโครงการ 

เมื่อเสร็จสิ้น
กิจกรรมนั้นๆ 
ตามวันและ
เวลาที่ระบุ 

 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act) 
   4.1 ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ แก่ครู 
บุคลากร เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ  ตลอดจน
การระวัง รักษา การป้องกัน เพ่ือไม่ให้
เจ็บป่วย อยู่อย่างสม่ าเสมอ  
    4.2 บูรณาการความรู้เรื่องสารเสพติด
และประชาสั ม พันธ์ ให้  นั ก เ รี ยน  ครู 
บุคลากร มีความรู้ ตลอดจนการป้องกัน
รักษา 

 
 
 
 

ธ.ค.64-ก.ย.65 
 
 
 

  

 

5. งบประมำณ  15,000 บำท   
6. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรมที่  1  กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพนักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนและร่วมกับ
องค์กรต่างๆภายในชุมชน 

งบประมำณที่ใช้ 15,000 บำท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 
 
 



 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รายละเอียดค่าใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. วัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ใน
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
   1.1 กิจกรรมฉีดวัคซีนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 
   1.2 กิจกรรมตรวจสุขภาพ
นักเรียน ม.1 และ ม.4  โดย
บุคลากรสาธารณสุข 
   1.3 กิจกรรมทดสอบสายตา
นักเรียน 
   1.4 กิจกรรมอบรมส่งเสริม
โภชนาการแก่เด็กน้ าหนัก ส่วนสูง
ต่ าว่าเกณฑ ์      
   1.5 กิจกรรมหนูฟันสวย แปรง
ฟัน หลั ง รั บ ป ร ะท าน อ าห า ร
กลางวัน 

  

 
 
 

10,000 
 
 

3,000 
 
 
 
 

2,000 

   

รวมทั้งสิ้น   15,000    
7. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียน ครู และบุคลากร ในโรงเรียนได้รับการ
บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในเรื่องความเจ็บป่วย 
 /อุบัติเหตุ อย่างถูกวิธีมีความปลอดภัย 
2. นักเรียน ครู บุคลากร น าความรู้ ไปใช้ปฏิบัติตน
ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยต่างๆ 

- ประเมินสถิติเจ็บป่วย
และอุบัติเหตุ 
 
- ประเมินจากแบบ
บันทึกสุขภาพ 

-  แบบบันทึกการเข้าใช้
ห้องพยาบาล 
 
-  แบบบันทึกสุขภาพ
ประจ าตัว 

 

8.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 8.1 นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน ได้รับการบริการ และมีความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพ
ตนเองเบื้องต้น อย่างถูกวิธี  
 8.2 นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนมีสุขนิสัยที่ดี สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัย
ต่างๆ 
9.  วิเครำะห์ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 เงื่อนไขควำมรู้ 

- นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน รู้จักดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นอย่างถูกวิธี   
 เงื่อนไขคุณธรรม 

- ความรับผิดชอบ มีน้ าใจ   พากเพียร อดทน  



 

 หลักควำมพอประมำณ 
- ด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ ปรับยืดหยุ่นตามความเหมาะสม 

 หลักกำรมีเหตุผล 
- เด็กที่มีคุณภาพ จะน าไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ  เพราะผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพย่อมมาจากเด็กที่

ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง   
 หลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

- มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยต่างๆ เพ่ือจะได้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่าง
มีความสุข  
 มิติวัตถ ุ

- นักเรียนมีทักษะในการดูลสุขภาพเบื้องต้น 
 มิติสังคม 

- นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสงบ รู้รักสามัคคี ไม่เบียดเบียน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีภาวะผู้น า ผู้
ตาม เกิดประชาธิปไตย 
 มิติสิ่งแวดล้อม 

- นักเรียนรู้รักษา อนุรักษ์ รักท้องถิ่น ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่า 
 

 มิติวัฒนธรรม 
- นักเรียนภูมิใจในท้องถิ่น ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ความเป็นไทย ยึดมั่นในหลักธรรมตามศาสนาที่ตน

นับถือ 
 

ลงชื่อ                      ผู้เสนอโครงการ 
            (นางสาวรัศมี อมวัง) 
         ครู ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ลงชื่อ         ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายศิริศักดิ์  สงวนศักดิ์)         
        หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 

 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ        ผู้อนุมตัิโครงการ 
              (นายมนัส พิพัฒน์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 



 

โครงกำรอำหำรกลำงวัน 
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10  

ข้อ 2 (2.1) , (2.2) , (2.3) , (2.4)  ข้อ 4 (4.1) , (4.2) , (4.3)  
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อ 2 (4) ข้อ 4 (2)     
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 (1.2) มาตรฐานที่ 2 (2.2) , (2.5)  
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
 กลยุทธ์ที่ 4 (1) , (2) ,(3) , (4) , (5) , (6) , (7)  
จุดเน้นกำรด ำเนินงำน สพม.13 ข้อ 1 (2) ,(3)      
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3 , กลยุทธ์  4 
ลักษณะโครงกำร   ใหม่       ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอาหารกลางวัน) 
ผู้รับผิดชอบ   นางรัศมี ปราบเสร็จ 
งบประมำณทั้งสิ้น  6,000 บาท  
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 นักเรียนในโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับประทานอาหารที่ดีมี
ประโยชน์ อาหารที่รับประทานต้องถูกต้องตามหลักโภชนาการดังนั้นการจัดการอาหารกลางวันจึงมีความ
จ าเป็นในการที่จะต้องจัดซื้ออุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้บรรลุผลไปได้ด้วยดี 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนที่มีปัญหาการขาดสารอาหารและโรคติดต่อลดระดับความรุนแรงลง 
2.2 นักเรียนมีความรู้ทางด้านโภชนาการ สามารถพ่ึงพาตนเองและน าไปพัฒนาท้องถิ่นได้ 
2.3 มีแหล่งเรียนรู้ด้านอาหารที่ดีมีประโยชน์สู่ชุมชน 

3. เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ/ผลผลิต (OUTPUT) 

3.1.1 ใช้อุปกรณ์ในการประกอบอาหารผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียน ให้
นักเรียนในโรงเรียนได้รับประทานอย่างเพียงพอ 

3.2 เชิงคุณภำพ/ผลลัพธ์ (OUTCOME) 
3.2.1 มีอุปกรณ์ในการประกอบอาหารที่มีคุณภาพในโรงเรียน 
3.2.2 จัดการเรียนการสอนเรื่องอาหารและโภชนาการในโรงเรียนให้สอดคล้องกับกิจกรรม

ของโครงการ 
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมกำร 
    1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
    1.2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
    1.3 แต่งตั้งคณะท างาน 

 
ธ.ค.64 
ธ.ค.64 
ธ.ค.64 

 
- 
- 
- 

ครูรัศมี ปราบเสร็จ 
 



 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

2. ข้ันด ำเนินกำร 
    2.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องครัว 

 
ธ.ค.64-ก.ย.65 

 
6,000 

ครูรัศมี ปราบเสร็จ 
 

3. ข้ันติดตำมประเมินผล/รำยงำน 
    3.1 ประเมินผลกิจกรรม 
    3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ 

 
มี.ค.65, ก.ย.65 
มี.ค.65, ก.ย.65 

 ครูรัศมี ปราบเสร็จ 
 

5. งบประมำณ 6,000   บำท 
6. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้ 

งบประมำณงบประมำณที่ใช้  6,000 บำท  (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

วัสดุอุปกรณ์เครื่องครัว   6,000    
รวมทั้งสิ้น   6,000    

7.  กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดประเมินผล เครื่องมือ 

1. บันทึกการปฏิบัติงาน - ต ร ว จ แ บ บ บั น ทึ ก ก า ร
ปฏิบัติงาน 

- แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 

2. ตรวจผลงาน - ตรวจผลการปฏิบัติงาน - แบบตรวจผลการปฏิบัติงาน 
3. สังเกตการปฏิบัติงาน - สังเกตการปฏิบัติงาน - แบบสังเกตการปฏิบัติงาน 
4. สัมภาษณ์ - สัมภาษณ์การปฏิบัติงาน และ

ความพึงพอใจในผลงาน 
- แบบสัมภาษณ์ 

8.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 8.1 โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมมีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบอาหารให้กับนักเรียน  

8.2 นักเรียนมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
9. วิเครำะห์ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

เงื่อนไขควำมรู้ 
การด าเนินกิจกรรม / โครงการ ด้วยความรอบรู้ เข้าใจหลักการของการด าเนินงานโครงการ และ

ด าเนินจัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนด  
เงื่อนไขคุณธรรม 
การสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
หลักควำมพอประมำณ 

 การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน ใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
คุ้มค่าเพียงพอ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อนักเรียนมากที่สุด  
 
 



 

หลักกำรมีเหตุผล 
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการอย่างมีเหตุผล โดยค านึงถึงประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับจาก

การด าเนินจัดกิจกรรม              
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
การมีการวางแผนการด าเนินโครงการที่ละเอียดในทุกขั้นตอน  มีการตรวจสอบ และรายงานผล

การปฏิบัติตามข้ันตอนอย่างเป็นปัจจุบัน ท าให้การด าเนินงานตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรง
ตามวัตถุประสงค์ และเป้าประสงค์ของโครงการ อีกทั้งมีการวางแผนส ารอง ในเรื่องของค่าใช้จ่ายตาม
โครงการตามแผน เพ่ือให้มีการใช้งบประมาณอย่างเพียงพอและคุ้มค่า 

มิติวัตถ ุ
การเลือกใช้ เลือกหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และคุ้มค่า                  

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อนักเรียนมากที่สุด  
มิติสังคม 
การฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการอยู่ร่วมกัน รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน ร่วมแรงร่วมใจกันท างานอย่าง

จริงจังต่อเนื่อง เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบ และกติกาการอยู่ร่วมกันในสังคม  
มิติสิ่งแวดล้อม 

 การเลือกใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนสูงสุด  
มิติวัฒนธรรม 
โครงการส่งเสริมและพัฒนางานกิจการนักเรียน ด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน มี

การสร้างเครือข่าย เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างานซึ่งกันและกัน อันจะน าไปสู่การขยาย
ผลและพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างยั่งยืน 

 
 
 
 

ลงชื่อ               ผู้เสนอโครงการ 
            (นางรัศมี ปราบเสร็จ) 
         ครู ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 
          (นายศิริศักดิ์ สงวนศักดิ์) 
    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ        ผู้อนุมตัิโครงการ 
            (นายมนัส พิพัฒน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

 
 
 
 
 



 

โครงกำร 5ส 
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10  

ข้อ 2 (2.1) , (2.2) , (2.3) , (2.4)   ข้อ 4 (4.1) , (4.2) , (4.3)  
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อ 1 (1.1) (4)  ข้อ 2 (4)    
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 (1.2) มาตรฐานที่ 2 (2.2) , (2.5)  
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  กลยุทธ์ที่ 1 (1) , (3) , (4) , (5) 
จุดเน้นกำรด ำเนินงำน สพม.13 ข้อ 1 (2)     
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3  กลยุทธ์ที่ 4   
ลักษณะโครงกำร    ใหม่          ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ    1. นายฉัตรชัย  จันทร์ทอง    
งบประมำณทั้งสิ้น   6,000 บาท 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ภาคเรียนที่ 2/2564 และภาคเรียนที่ 1/2565 
1. หลักกำรและเหตุผล 

5ส คือ เทคนิค หรือวิธีการจัด หรือปรับปรุงสถานที่ท างาน หรือสภาพการท างาน ให้เกิดความ
สะดวก ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย เพ่ือเอ้ืออ านวยให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน และ
คุณภาพของงาน อันเป็นพ้ืนฐานในการเพ่ิมผลผลิต ตลอดจนท าให้บุคลากรภายในโรงเรียนมีสวัสดิภาพทาง
สังคมที่ดี และเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในโรงเรียนของตน อีกทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนและบุคคล
อ่ืนๆ 

โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม ตระหนักถึงความส าคัญของกิจกรรม 5ส ดังกล่าว จึงได้จัด
โครงการ 5ส ได้แก่ กิจกรรม สะสาง , สะดวก , สะอาด , สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเสริมประสิทธิภาพในการท างาน 
 2.2 เพ่ือให้โรงเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม 
3. เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมำณ/ผลผลิต (OUTPUT)  
                3.1.1 สถานที่สะดวก สะอาด เป็นระเบียบสวยงาม 
                3.1.2 มีพ้ืนที่ส าหรับใช้สอย เพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 
 3.2 เชิงคุณภำพ/ผลลัพธ์ (OUTCOME) 
                3.2.1 คร-ูนักเรียน มีเทคนิค วิธีจัดปรับปรุงสถานที่ท างานให้เกิดความสะดวก เรียบร้อยและ
ปลอดภัย 
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
    1.1 ประชุมชี้แจงขอบข่ายของการด าเนินงาน 
 

 
ต.ค. 64 

 
- 

ครูฉัตรชัย 



 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
    2.1 ประชาสัมพันธ์นักเรียนหน้าเสาธง ชี้แจง
มอบหมายพื้นที ่รับผิดชอบทั้งภายในห้องและ
บริเวณโรงเรียน 
    2.2 จ ัดท าป ้ายแสดงเขตพื ้นที ่ร ับผ ิดชอบ 
กิจกรรม 5 ส  ของแต่ละชั้นเรียนครอบคลุม
ทั่วบริเวณโรงเรียน 
    2.3 กิจกรรมดูแลท าความสะอาดพ้ืนที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ทุกวัน หลังเข้าแถวตอนเช้าและ
ก่อนเลิกเรียน 
    2.4 กิจกรรม 5ส ทุกวันพุธ ชั่วโมงสุดท้าย
ของสัปดาห์ 

 
ต.ค.64-ก.ย.65 

6,000 ครูฉัตรชัย 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    3.1 การรายงานการท ากิจกรรมของ
นักเรียนประจ าวันหน้าเสาธง 
    3.2 การมอบเกียรติบัตรให้แก่ห้องเรียนที่
ปฏิบัติกิจกรรมได้ในระดับดีเด่นในรอบเดือน 
    3.3 การประเมินโครงการและรายงานผล 

 
ก.ย. 65 

 
 

ครูฉัตรชัย 

5. งบประมำณ  6,000  บำท   
6. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรม 5ส มีหน้าที่วางแผนก าหนดเขตและบริเวณท่ีรับผิดชอบของนักเรียน จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์
ในการท าความสะอาดเขตและบริเวณ ตลอดจนติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม 5ส 

งบประมำณที่ได้รับ 6,000 บำท (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
จัดซื้อจัดหำวัสดุ   5,000    
วัสดุ อุปกรณ์ส ำหรับท ำควำม
สะอำด 
   - ไม้กวาด 
   - เข่งพลาสติก 
   - แปรงขัดห้องน้ า 
   - ถั งขยะพลาสติ ก  ประจ า
อาคาร 
   - ตะกร้าใส่ขยะ  ถุงด า 

  

5,000 

 

 

 



 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
ค่ำบริกำรเก็บขยะ  1,000     

รวมทั้งสิ้น  1,000 5,000    

7. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ความสะอาดของเขตพ้ืนที่  - การสั ง เกต  
- การสอบถาม 
- แบบประเมิน 

- แบบสอบถาม  
- แบบประเมิน  
- รายงานโครงการ 

2. ความสะอาดของห้องเรียน อาคารเรียน ห้องน้ าห้อง
ส้วม 
3. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องส านักงาน 
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

8.1 นักเรียนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของตนเองได้ดียิ่งขึ้น 
8.2 สถานที่มีความสะดวก สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 
8.3 มี พ้ืนที่ส าหรับใช้สอย เพ่ือใช้ประโยชน์ ได้อย่างเต็มที่  

9. วิเครำะห์ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
เงื่อนไขควำมรู้ 
การด าเนินกิจกรรม / โครงการ ด้วยความรอบรู้ เข้าใจหลักการของการด าเนินงานโครงการ และ

ด าเนินจัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนด  
เงื่อนไขคุณธรรม 
การสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
หลักควำมพอประมำณ 

 การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน ใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
คุ้มคา่เพียงพอ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อนักเรียนมากที่สุด  

หลักกำรมีเหตุผล 
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการอย่างมีเหตุผล โดยค านึงถึงประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับจาก

การด าเนินจัดกิจกรรม              
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
การมีการวางแผนการด าเนินโครงการที่ละเอียดในทุกขั้นตอน  มีการตรวจสอบ และรายงานผล

การปฏิบัติตามข้ันตอนอย่างเป็นปัจจุบัน ท าให้การด าเนินงานตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรง
ตามวัตถุประสงค์ และเป้าประสงค์ของโครงการ อีกทั้งมีการวางแผนส ารอง ในเรื่องของค่าใช้จ่ายตาม
โครงการตามแผน เพ่ือให้มีการใช้งบประมาณอย่างเพียงพอและคุ้มค่า 

มิติวัตถ ุ
การเลือกใช้ เลือกหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และคุ้มค่า                  

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อนักเรียนมากที่สุด  
 
 



 

มิติสังคม 
การฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการอยู่ร่วมกัน รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน ร่วมแรงร่วมใจกันท างานอย่าง

จริงจังต่อเนื่อง เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบ และกติกาการอยู่ร่วมกันในสังคม  
มิติสิ่งแวดล้อม 

 การเลือกใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนสูงสุด  
มิติวัฒนธรรม 
โครงการส่งเสริมและพัฒนางานกิจการนักเรียน ด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน มี

การสร้างเครือข่าย เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างานซึ่งกันและกัน อันจะน าไปสู่การขยาย
ผลและพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างยั่งยืน 

 

ลงชื่อ                      ผู้เสนอโครงการ 
         (นายฉัตรชัย จันทร์ทอง) 
          ครู ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 
          (นายศิริศักดิ์ สงวนศักดิ์) 
    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ        ผู้อนุมตัิโครงการ 
            (นายมนัส พิพัฒน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำร 
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 ข้อ 1 (1.1) (1.2) (1.3) (1.4)  

ข้อ 2 (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) ข้อ 3 (3.2)  ข้อ 4 (4.1) (4.2) (4.3)  
ยุทธศำสตร์ สพฐ.  ข้อ 1 ข้อ 5  
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 (1.1) (1.2) มาตรฐานที่ 2 (2.2)   

มาตรฐานที่ 3 (3.1) (3.2)  
จุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สพม. 13  ข้อ 1 (1.2) (1.3)      ข้อ 3 (3.1) (3.2) (3.3) (3.4) 
กลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 4  
ลักษณะโครงกำร    ใหม่         ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารทั่วไป งาน ICT 
ผู้รับผิดชอบ    นายอาทิตย์  รมทอง   
งบประมำณทั้งสิ้น   40,000  บาท (นอกงบประมาณ) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
       การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร การจัดระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม
ที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  นับว่ามีความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่ง ในการส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology  มาใช้ เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ต้องการ และครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ สถานศึกษาต้องมี
ระบบการบริหารและการจัดการศึกษา ที่น าไปสู่คุณภาพของผู้ เรียน รวมถึงระบบสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นระบบ ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน  และสามารถเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้ตลอดเวลา  
โดยผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจด าเนินการต่างๆ  
         กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม  เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ใน
การปฏิบัติงานสามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ส่งผลให้
สามารถใช้ประโยชน์ในการวางแผนด้านการจัดการศึกษา การก าหนดนโยบายการ วางแผนการด าเนินงาน 
ให้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
2. วัตถุประสงค ์

2.1. เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง และดูแลรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
2.2. เพ่ือสนับสนุน และด าเนินงานจัดการเรียนการสอนแบบ on-line ของโรงเรียน 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เชิงปริมำณ/ผลผลิต (OUTPUT) 

3.1.1. ร้อยละ 100 ห้องเรียนสามารถเข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ 
3.1.2. ร้อยละ 80 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ on-line ได ้

 3.2 เชิงคุณภำพ/ผลลัพธ์ (OUTCOME) 
3.2.1. โรงเรียนมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพ 
3.2.2. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ on-line ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



 

4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  พัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
1. ขัน้วำงแผน (Plan) 
   1.1 ตรวจสอบสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
   1.2 ศึกษาข้อมูลสร้างเว็บไซต์ 

 
ต.ค.64 
ต.ค.64 

 
- 
- 

ครูอาทิตย์ 
 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
   2.1 จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ  
   2.2 ค่าบริการเว็บไซต์โรงเรียน 
   2.3 จัดเตรียมอุปกรณ์ซ่อม บ ารุง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 
พ.ย.64 
ธ.ค.64 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

 
38,000 
2,000 

 

ครูอาทิตย์ 
 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 ทดสอบการใช้งาน 
   3.2 ตรวจสอบเสถียรภาพการใช้งาน 

 
ต.ค.64-ก.ย.65 
ต.ค.64-ก.ย.65 

 
- 
- 

ครูอาทิตย์ 
 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
   4.1 ปรับตั้งค่าการใช้งาน 
   4.2 ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ 

 
ต.ค.64-ก.ย.65 
ต.ค.64-ก.ย.65 

 
- 
- 

ครูอาทิตย์ 
 

5. งบประมำณ  40,000 บำท   
6. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรมที่  1  พัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ด าเนินการเพ่ือ  1) จัดหาอุปกรณ์
กระจายสัญญาณ   2) ค่าบริการเว็บไซต์โรงเรียน  3) จัดเตรียมอุปกรณ์ซ่อม บ ารุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

งบประมำณที่ใช้  40,000  บำท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รายละเอียดค่าใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

พัฒนำเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ต 
1)  จั ด ห า อุ ป ก ร ณ์ ก ร ะ จ า ย
สัญญาณ  
2) ค่าบริการเว็บไซต์โรงเรียน 
3) จัดเตรียมอุปกรณ์ซ่อม บ ารุง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 

2,000 
 

   
 

38,000 

  

รวมทั้งสิ้น 2,000   38,000   
 
 
 



 

7. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ได้ใช้อุปกรณ์ที่ตรงตามเป้าหมายและคุ้ม
ราคา 

ประเมินและสังเกต แ บ บ ฟ อ ร์ ม ก า ร ข อ ใ ช้
สถานที่ 

2. วิธีการจัดการที่ดี ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ประเมินและสังเกต แ บ บ ฟ อ ร์ ม ก า ร ข อ ใ ช้
สถานที่ 

3. สามารถใช้อุปกณ์ได้อย่างถูกต้อง ประเมินและสังเกต แ บ บ ฟ อ ร์ ม ก า ร ข อ ใ ช้
สถานที่ 

4. มีการวางแผน ประเมินและสังเกต แ บ บ ฟ อ ร์ ม ก า ร ข อ ใ ช้
สถานที่ 

5. มีความอดทนต่องานที่รับผิดชอบ ประเมินและสังเกต แ บ บ ฟ อ ร์ ม ก า ร ข อ ใ ช้
สถานที่ 

8.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 8.1. โรงเรียนมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพ 
 8.2 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ on-line อย่างมีประสิทธิภาพ 
9. วิเครำะห์ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

เงื่อนไขควำมรู้ 
การด าเนินกิจกรรม / โครงการ ด้วยความรอบรู้ เข้าใจหลักการของการด าเนินงานโครงการ และ

ด าเนินจัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนด  
เงื่อนไขคุณธรรม 
การสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
หลักควำมพอประมำณ 

 การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน ใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
คุ้มค่าเพียงพอ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อนักเรียนมากที่สุด  

หลักกำรมีเหตุผล 
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการอย่างมีเหตุผล โดยค านึงถึงประโยชน์ที่ นักเรียนจะได้รับจาก

การด าเนินจัดกิจกรรม              
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
การมีการวางแผนการด าเนินโครงการที่ละเอียดในทุกขั้นตอน  มีการตรวจสอบ และรายงานผล

การปฏิบัติตามข้ันตอนอย่างเป็นปัจจุบัน ท าให้การด าเนินงานตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรง
ตามวัตถุประสงค์ และเป้าประสงค์ของโครงการ อีกทั้งมีการวางแผนส ารอง ในเรื่องของค่าใช้จ่ายตาม
โครงการตามแผน เพ่ือให้มีการใช้งบประมาณอย่างเพียงพอและคุ้มค่า 

มิติวัตถ ุ
การเลือกใช้ เลือกหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และคุ้มค่า                  

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อนักเรียนมากที่สุด  
มิติสังคม 
การฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการอยู่ร่วมกัน รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน ร่วมแรงร่วมใจกันท างานอย่าง

จริงจังต่อเนื่อง เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบ และกติกาการอยู่ร่วมกันในสังคม  



 

มิติสิ่งแวดล้อม 
 การเลือกใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนสูงสุด  

มิติวัฒนธรรม 
โครงการส่งเสริมและพัฒนางานกิจการนักเรียน ด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน มี

การสร้างเครือข่าย เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างานซึ่งกันและกัน อันจะน าไปสู่การขยาย
ผลและพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างยั่งยืน 

 

ลงชื่อ             ผู้เสนอโครงการ 
             (นายอาทิตย์ รมทอง) 
           ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 
          (นายศิริศักดิ์ สงวนศักดิ์) 
    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ        ผู้อนุมตัิโครงการ 
            (นายมนัส พิพัฒน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบมัลตมิีเดียและแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 ข้อ 1 (1.1) (1.2) (1.3) (1.4)  

ข้อ 2 (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) ข้อ 3 (3.2)  ข้อ 4 (4.1) (4.2) (4.3)  
ยุทธศำสตร์ สพฐ.  ข้อ 1 ข้อ 5  
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 (1.1) (1.2) มาตรฐานที ่2 (2.2)   

มาตรฐานที่ 3 (3.1) (3.2)  
จุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สพม. 13  ข้อ 1 (1.2) (1.3)      ข้อ 3 (3.1) (3.2) (3.3) (3.4) 
กลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 4  
ลักษณะโครงกำร    ใหม่         ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารทั่วไป งานโสตทัศนศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ    นายอาทิตย์  รมทอง    
งบประมำณทั้งสิ้น   84,600  บาท 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
       ในศตวรรษแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ได้มีการน าเอาเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์ที่มีความทันสมัย
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 
(Computer Assisted Instruction) การเรียนในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ (eLearning) การเรียนแบบ 
School Online (VDO streaming) เรียนโดยใช้การสื่อสารทางไกล (Distance Learning) ภายใต้ความ
เชื่อเกี่ยวกับศกัยภาพของเทคโนโลยี ในปัจจุบันที่จะให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ มากมาย หรือใน
โลกแห่งความรู้ (World Knowledge)  ซึ่งผู้เรียนมีความสามารถที่จะเรียนเวลาใด สถานที่ใด หรือ 
แม้กระทั่งจะเรียนรู้กับใครก็ได้ตามความสนใจของแต่ละคน จึงเกิดการเรียนรู้มากขึ้ น ในด้านเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 
งานโสตทัศนศึกษาได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดท าโครงการขึ้นโดยมีแนวคิดส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เพ่ือน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุน ซึ่งถือได้ว่า เป็นภารกิจใน
การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครูและบุคลากร โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม ในเรื่องการใช้อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์     ที่ทันสมัยเพ่ือให้ทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์และการก้าวไปสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพ่ือให้ครู และบุคลากรสามารถใช้อุปกรณ์ระบบมัลติมีเดีย และสื่อการเรียนการสอน พร้อม
ใช้งาน 

2.2. เพ่ือให้หน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียนได้ใช้ระบบมัลติมีเดี ยที่มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัยมากยิง่ขึ้น 
 2.3 เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง และดูแลรักษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
3. เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมำณ/ผลผลิต (OUTPUT)  
3.1.1. ร้อยละ 100 ระบบมัลติมีเดีย และโสตทัศนูปกรณ์ห้องโสตทัศนศึกษา พร้อมใช้งาน 
3.1.2. ร้อยละ 80 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้ 
 



 

 3.2 เชิงคุณภำพ/ผลลัพธ์ (OUTCOME) 
3.2.1. นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนและหน่วยงานภายนอกได้ใช้ระบบมัลติมีเดียที่มี

ประสิทธิภาพและทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
3.2.2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สามารถใช้จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  ปรับปรุงระบบมัลติมีเดียและโสตทัศนูปกรณ์ห้องโสตทัศนศึกษำ 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
   1.1 ตรวจสอบระบบมัลติมีเดียและ
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
   1.2 จัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ 

 
ต.ค.64 

ต.ค.64-ก.ย.65 

- ครูอาทิตย์ 
 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
   2.1 ปรับปรุงระบบมัลติมีเดีย 
   2.2 ซ่อมบ ารุงโสตทัศนูปกรณ์ 

 
ต.ค.64-ก.ย.65 
ต.ค.64-ก.ย.65 

4,600 ครูอาทิตย์ 
 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 ตรวจรับพัสดุ 
   3.2 ตรวจสอบการใช้งาน 

 
ต.ค.64-ก.ย.65 
ต.ค.64-ก.ย.65 

- ครูอาทิตย์ 
 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
   4.1 ตรวจ ซ่อมบ ารุง 
   4.2 ดูแล รักษา 

 
ต.ค.64-ก.ย.65 
ต.ค.64-ก.ย.65 

- ครูอาทิตย์ 
 

กิจกรรมที่ 2  พัฒนำห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
   1.1 ตรวจสอบขนาดของห้องเรียน 
และจ านวนนักเรียน 
   1.2 ศึกษาเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

 
ต.ค.64 

ต.ค.64-ก.ย.65 

- ครูอาทิตย์ 
 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
   2.1 จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร ์

 
ต.ค.64-ก.ย.65 

80,000 ครูอาทิตย์ 
 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 ทดสอบการใช้งาน 
   3.2 ตรวจสอบเสถียรภาพการใช้งาน 

 
ต.ค.64-ก.ย.65 
ต.ค.64-ก.ย.65 

- ครูอาทิตย์ 
 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
   4.1 ปรับตั้งค่าการใช้งาน 
   4.2 ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ 

 
ต.ค.64-ก.ย.65 
ต.ค.64-ก.ย.65 

- ครูอาทิตย์ 
 

5. งบประมำณ  84,600 บำท   
 



 

6. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
กิจกรรมปรับปรุงระบบมัลติมีเดียพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องโสตทัศนศึกษำ 1) ปรับปรุง

ระบบมัลติมีเดีย    2) ซ่อมบ ารุงโสตทัศนูปกรณ์ 
งบประมำณที่ใช้  4,600  บำท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รายละเอียดค่าใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

ปรับปรุงระบบมัลติมีเดียและ
โสตทัศนูปกรณ์ห้องโสตฯ 
   - ปรับปรุงระบบมัลติมีเดีย 
   - ซ่อมบ ารุงโสตทัศนูปกรณ์ 

   

4,600 

  

รวมทั้งสิ้น    4,600   
กิจกรรมพัฒนำห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์  1) จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
งบประมำณที่ใช้  80,000  บำท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รายละเอียดค่าใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อืน่ๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

พั ฒ น ำ ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก ำ ร
คอมพิวเตอร์ 
   - จั ดหา อุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ 

   80,000   

รวมทั้งสิ้น    80,000   
7. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ได้ใช้อุปกรณ์ที่ตรงตามเป้าหมายและ
คุม้ราคา 

ประเมินและสังเกต แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่ 

2. วิธี การจัดการที่ ดี  ในกรณี เกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

ประเมินและสังเกต แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่ 

3. สามารถใช้อุปกณ์ได้อย่างถูกต้อง ประเมินและสังเกต แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่ 
4. มีการวางแผน ประเมินและสังเกต แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่ 
5. มีความอดทนต่องานที่รับผิดชอบ ประเมินและสังเกต แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่ 
8.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 8.1. ห้องโสตทัศนศึกษามีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ีพร้อมใช้งานและทันสมัย 
 8.2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สามารถใช้จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 



 

9. วิเครำะห์ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
เงื่อนไขควำมรู้ 
การด าเนินกิจกรรม / โครงการ ด้วยความรอบรู้ เข้าใจหลักการของการด าเนินงานโครงการ และ

ด าเนินจัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนด  
เงื่อนไขคุณธรรม 
การสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
หลักควำมพอประมำณ 

 การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน ใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
คุ้มค่าเพียงพอ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อนักเรียนมากที่สุด  

หลักกำรมีเหตุผล 
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการอย่างมีเหตุผล โดยค านึงถึงประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับจาก

การด าเนินจัดกิจกรรม        
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
การมีการวางแผนการด าเนินโครงการที่ละเอียดในทุกขั้นตอน  มีการตรวจสอบ และรายงานผล

การปฏิบัติตามข้ันตอนอย่างเป็นปัจจุบัน ท าให้การด าเนินงานตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรง
ตามวัตถุประสงค์ และเป้าประสงค์ของโครงการ อีกทั้งมีการวางแผนส ารอง ในเรื่องของค่าใช้จ่ายตาม
โครงการตามแผน เพ่ือให้มีการใช้งบประมาณอย่างเพียงพอและคุ้มค่า 

มิติวัตถ ุ
การเลือกใช้ เลือกหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และคุ้มค่า                  

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อนักเรียนมากท่ีสุด  
มิติสังคม 
การฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการอยู่ร่วมกัน รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน ร่วมแรงร่วมใจกันท างานอย่าง

จริงจังต่อเนื่อง เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบ และกติกาการอยู่ร่วมกันในสังคม  
มิติสิ่งแวดล้อม 

 การเลือกใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนสูงสุด  
มิติวัฒนธรรม 
โครงการส่งเสริมและพัฒนางานกิจการนักเรียน ด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน มี

การสร้างเครือข่าย เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างานซึ่งกันและกัน อันจะน าไปสู่การขยาย
ผลและพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างยั่งยืน 

ลงชื่อ             ผู้เสนอโครงการ 
             (นายอาทิตย์ รมทอง) 
           ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 
          (นายศิริศักดิ์ สงวนศักดิ์) 
    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ        ผู้อนุมตัิโครงการ 
            (นายมนัส พิพัฒน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 



 

โครงกำรปรับปรุงอำคำรสถำนที่และแหล่งเรียนรู ้
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 ข้อ 4 (4.1) , (4.2) , (4.3)  
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อ 5 (1) , (2)  
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 (1.2) มาตรฐานที่ 2 (2.5)      มาตรฐานที่ 3 (3.5)  
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  กลยุทธ์ที่ 1 (1) , (2) ,(3) , (4)  
จุดเน้นกำรด ำเนินงำน สพม.13 ข้อ 1 (2)     
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 4 
ลักษณะโครงกำร   ใหม่         ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ   1. นายศิริศักดิ์ สงวนศักดิ์   
งบประมำณทั้งสิ้น  66,000 บาท 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2553 หมวดที่ 4 มาตรา 22 ได้ก าหนดให้การจัดการสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้และการสอนของครู เพราะมีผลต่อการพัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โรงเรียน
จึงเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน ใช้ชีวิตเพ่ือหาประสบการณ์ในวันหนึ่งๆ มากกว่าอยู่ที่บ้าน จึง
สมควรเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษในการจัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญาของนักเรียนให้ดีที่สุด 
 โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาแก่เยาวชน เพ่ืออบรมบ่มนิสัยให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ 
มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปัจจุบันอาคารสถานที่ของโรงเรียน ช ารุดทรุด
โทรม เนื่องจากการใช้งานมานาน อาคารและส านักงานมีไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษา จึงควรซ่อมแซม บ ารุงรักษาเพ่ือให้ใช้ประโยชน์จากอาคารเรียนได้มากที่สุด เพ่ือให้
การจัดการเรียนการสอนให้มีประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและทางราชการ และสนับสนุนการเรียนการสอน 
ส านักงาน มีความส าคัญ ให้บุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีคุณภาพ 
2.  วัตถุประสงค์ของโครงกำร  
 2.1 ปรับปรุงอาคารและส านักงานให้มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
 2.2 ปรับปรุงห้องสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีเพียงพอต่อความต้องการของครูและนักเรียน 
 2.3 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา ภายในห้องเรียน บริเวณอาคารเรียน ห้องส านักงาน 
ห้องปฏิบัติการต่างๆ รวมทั้งพ้ืนที่บริเวณโรงเรียน ให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกปลอดภัย 

2.4 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศภายในห้องส านักงาน ห้องพักครู และ
ห้องปฏิบัติการต่างๆให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกปลอดภัย 

2.5 จัดซื้อ-จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการท าความสะอาดห้องเรียน ห้องน้ าห้องส้วม ห้องส านักงานและ
พ้ืนที่ภายในบริเวณโรงเรียนอย่างเพียงพอ 
3. เป้ำหมำย  

3.1  ด้ำนปริมำณ (ผลผลิต) 
3.1.1 จัดห้องสนับสนุนการเรียนการสอนให้เพียงพอกับความต้องการของครูและนักเรียน 



 

3.1.2 ซ่อมแซมอาคารเรียนให้สวยงามและมีบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและการปฏิบัติงานของบุคลากร 

3.1.3 จัดห้องส านักงานให้มีความเป็นระเบียบ มีประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษาและ
เกิดประโยชน์สูงสุด 

3.2  ด้ำนคุณภำพ (ผลลัพธ์)  
3.2.1 มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่เอ้ือต่อการเรียนรู้ต่อผู้เรียนและการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร 
3.2.2 วัสดุ อุปกรณ์ภายในห้องเรียน ห้องส านักงาน และห้องปฏิบัติการต่ างๆมีความ 

ปลอดภัยและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมกำร 
    1.1 ประชุมชี้แจงขอบข่ายการปฏิบัติงาน 
    1.2 แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงาน 

 
ต.ค.64 

 
- 

 
ครูศริิศักดิ์ 
และคณะ 

2. ข้ันด ำเนินกำร 
    2.1 ส ารวจสภาพแวดล้อมและจัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ์ในการใช้งาน 

 
ต.ค.64 

 

 
- 

 

 
ครูศริิศักดิ์ 
และคณะ 

   2.2 จัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่จะใช้ในการ
ท าความสะอาด 

พ.ย.64-ก.ย.65 
 

14,000 
 

ครูศริิศักดิ์ 
และคณะ 

   2.3 ปรับปรุงซ่อมแซมเกี่ยวกับงานไฟฟ้า 
น้ าประปา เครื่องปรับอากาศและตกแต่ง
อาคารสถานที่ตามสภาพที่ช ารุด 

พ.ย.64-ก.ย.65 
 

20,000 
 

ครูศริิศักดิ์ 
และคณะ 

   2.4 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
 

พ.ย.64-ก.ย.65 32,000 ครศิูริศักดิ์ 

3. ข้ันติดตำมประเมินผล/รำยงำน 
   3.1 การซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไข 
   3.2 การประเมินโครงการและรายงานผล 

 
พ.ย.64-ก.ย.65 
 

 
- 

ครูศริิศักดิ์ 
และคณะ 

5. งบประมำณ  36,000 บำท  
6. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อจัดหำวัสดุ อุปกรณ์ที่จะใช้ในกำรท ำควำมสะอำดเขตพื้นที่บริเวณโรงเรียน
การท าความสะอาดเขตพ้ืนที่ต่างๆ จะต้องอาศัยวัสดุ อุปกรณ์ ที่มีความคงทนและเพียงพอกับความต้องการ 
เพ่ือเกิดความสะดวกรวดเร็วในการดูแลความสะอาดบริเวณโรงเรียน พร้อมทั้งเป็นการฝึกนิสัยของผู้เรียนให้
รู้จักดูแลรักษาความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์ในการท าความสะอาดทั้งของโรงเรียนและที่อยู่อาศัย 

งบประมำณที่ใช้  14,000  บำท (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 
 



 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กำรท ำควำม
สะอำดอำคำรสถำนที่  ไม้กวาด 
น้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายาก าจัดสิ่ง
อุดตัน และอ่ืนๆ 

- - 14,000 

 

 

 

รวมทั้งสิ้น - - 14,000    
 

กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้ำ น้ ำประปำ เครื่องปรับอำกำศ และตกแต่งอำคำรสถำนที่
ตำมสภำพที่ช ำรุดเพ่ือสร้างความปลอดภัยในการใช้งาน ตลอดจนมีสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 

งบประมำณที่ใช้  20,000  บำท  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
กำรปรับปรุงซ่อมแซม 
   - งานปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า 
   - งานปรับปรุงซ่อมแซมประปา 
ห้องน้ า ห้องส้วม 
   - งานปรับปรุงซ่อมแซมประตู-
หน้าต่าง 
   - งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
เครื่องปรับอากาศ 
   - งานปรับปรุงซ่อมแซมทั่วไป 

- - 20,000 

   

รวมทั้งสิ้น - - 20,000    
กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงสภำพแวดล้อม การตกแต่งภูมิทัศน์เพ่ือสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ที่

เอ้ือต่อการเรียนรู้ และพัฒนานิสัยของผู้เรียนให้รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
งบประมำณที่ใช้   32,000 บำท  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
ก ำ ร ป รั บ ป รุ ง ภู มิ ทั ศ น์ แ ล ะ
ส ภ ำ พ แ ว ด ล้ อ ม ทั้ ง ภ ำ ย ใ น
โรงเรียน 
   - งานตกแต่ งภูมิทัศน์ แหล่ ง
เรียนรู้นอกห้องเรียน 
   - งานปูพ้ืนกระเบื้อง อาคาร 1 

- - 32,000 - 

  



 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
,2 , 3 
   - งานปรับระดับพ้ืนที่หน้า
อาคารเรียน 3 
   - งานท ารั่วโรงจอดรถนักเรียน 
   - ขุดลอกคูระบายน้ ารอบ
บริเวณโรงเรียน 
   - งานปรับสภาพพ้ืนดินรอบ
สนามบาศเก็ตบอล 
   - งานถมดินหน้าอาคารเรียน 1 
   - ง านซ่ อมแ ซมบานประตู
หน้าต่างทุกอาคารเรียน 
   - งานปรับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน
อาคาร 
   - งานต่อพ่วงข้างรถมอเตอร์ไซด์ 
   - งานประดับตกแต่งสวน  ฯลฯ 

รวมทั้งสิ้น - - 32,000 -   
7.  ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ห้องเรียนและส านักงานมีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้งาน 

ประเมินและสังเกต แบบประเมิน/แบบสอบถาม 

2. สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนสวยงามเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ประเมินและสังเกต แบบประเมิน/แบบสอบถาม 

3. ระบบไฟฟ้าสะดวก ประปา เครื่องปรับอากาศ 
ปลอดภัยใช้การได้ด ี

ประเมินและสังเกต แบบประเมิน/แบบสอบถาม 

4. อาคารเรียน ห้องเรียน ส านักงาน ห้องน้ าห้อง
ส้วมอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี 

ประเมินและสังเกต แบบประเมิน/แบบสอบถาม 

8.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 8.1 อาคารและส านักงานมีประสิทธิภาพมีระเบียบในการใช้ห้อง 
 8.2 ระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศภายในห้องเรียนและห้องส านักงานมีความปลอดภัย 

8.3 วัสดุอุปกรณ์ในการท าความสะอาดห้องเรียน ส านักงานและรอบบริเวณโรงเรียนมีเพียงพอต่อ
การใช้งาน 
 
 
 



 

9. วิเครำะห์ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
เงื่อนไขควำมรู้ 
การด าเนินกิจกรรม / โครงการ ด้วยความรอบรู้ เข้าใจหลักการของการด าเนินงานโครงการ และ

ด าเนินจัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนด  
เงื่อนไขคุณธรรม 
การสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
หลักควำมพอประมำณ 

 การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน ใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
คุ้มค่าเพียงพอ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อนักเรียนมากที่สุด  

หลักกำรมีเหตุผล 
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการอย่างมีเหตุผล โดยค านึงถึงประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับจาก

การด าเนินจัดกิจกรรม        
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ด ี
การมีการวางแผนการด าเนินโครงการที่ละเอียดในทุกขั้นตอน  มีการตรวจสอบ และรายงานผล

การปฏิบัติตามข้ันตอนอย่างเป็นปัจจุบัน ท าให้การด าเนินงานตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรง
ตามวัตถุประสงค์ และเป้าประสงค์ของโครงการ อีกทั้งมีการวางแผนส ารอง ในเรื่องของค่ าใช้จ่ายตาม
โครงการตามแผน เพ่ือให้มีการใช้งบประมาณอย่างเพียงพอและคุ้มค่า 

มิติวัตถ ุ
การเลือกใช้ เลือกหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และคุ้มค่า                  

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อนักเรียนมากที่สุด  
มิติสังคม 
การฝึกใหน้ักเรียนมีทักษะในการอยู่ร่วมกัน รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน ร่วมแรงร่วมใจกันท างานอย่าง

จริงจังต่อเนื่อง เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบ และกติกาการอยู่ร่วมกันในสังคม  
มิติสิ่งแวดล้อม 

 การเลือกใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนสูงสุด  
มิติวัฒนธรรม 
โครงการส่งเสริมและพัฒนางานกิจการนักเรียน ด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน มี

การสร้างเครือข่าย เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างานซึ่งกันและกัน อันจะน าไปสู่การขยาย
ผลและพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างยั่งยืน 

ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 
                                          (นายศิริศักดิ์ สงวนศักดิ์) 
                                       หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ        ผู้อนุมตัิโครงการ 
            (นายมนัส พิพัฒน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 



 

โครงกำรประชำสัมพันธ์ สร้ำงสรรค์โลกทัศน์ 
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 ข้อ 1 (1.1) (1.2) (1.3) (1.4)  
 ข้อ 2 (2.1) (2.2) (2.3) (2.4)  ข้อ 3 (3.2) (3.3)  ข้อ 4 (4.1) (4.2) (4.3)  
ยุทธศำสตร์ สพฐ.  ข้อ 1 ข้อ 5 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 (1.1)   (1.2) มาตรฐานที่ 2 (2.2)   มาตรฐานที่ 3 (3.1)  
จุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สพม. 13  ข้อ 1  (1.2) (1.3)   ข้อ 3  (3.1) (3.2) (3.3) (3.4)  
กลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 4  
ลักษณะโครงกำร    ใหม่   ต่อเนื่อง  
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   1. นายอาทิตย์  รมทอง 2. นางสาวมณีจันทร์  ทองเหมือน  
งบประมำณทั้งสิ้น   35,000  บาท 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีงบประมาณ 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล 

งานประชาสัมพันธ์  เป็นงานที่มีการติดต่อสื่อสารที่จ าเป็นรูปแบบหนึ่ง  เพ่ือเผยแพร่ความรู้   
ข่าวสาร ข้อมูล  และเรื่องราวต่างๆ จากสถาบัน องค์กร หน่วยงาน ชุมชน แหล่งข้อมูล ความเคลื่อนไหว
ต่างๆ ให้บุคลากรภายในโรงเรียนได้รับรู้  โดยใช้วิธีการที่แตกต่างกันในหลายรูปแบบ  นอกจากนี้ยังต้อง
จัดท า ข้อมูล  ข่าวสาร กิจกรรม ผลงานของนักเรียน ครูและโรงเรียน ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โดยผ่านสื่อที่
หลากหลายไปยังภายนอก สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ  เกิดความนิยม เลื่อมใสศรัทธา และมีทรรศนะ
คติที่ดี ในการบริหารงานของโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จ  โดยเปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมทั้ง
ฐานะผู้ส่งสารและรับสาร 

โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม ตระหนักถึงความส าคัญของงานประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้การจัด
ระบบงานประชาสัมพันธ์  สามารถด าเนินงานเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง และชัดเจน จึงจ าเป็นต้องวางแผน
จัดโครงสร้างและบุคลากรรับผิดชอบ  ตลอดจนการใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่มีอยู่ ด าเนินงานประชาสัมพันธ์
ได้อย่างครอบคลุม ครบวงจร เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ    
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 

2.2 เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองและชุมชน 
3.  เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ/ผลผลิต (OUTPUT)   
      คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้รับข่าวสาร  ทันเหตุการณ์จาก
ข้อมูล สิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 
 3.2  เชิงคุณภำพ/ผลลัพธ์ (OUTCOME)   
       โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันและเกิดความเข้าใจในการบริหารจัดการ
ของโรงเรียนเป็นอย่างดี 
 
 
 



 

4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
    1.1 ประชุมวางแผน 
    1.2 เสนอโครงการ ขออนุมัติ 

 
 พ.ย. 64 
 พ.ย. 64 

 
- 
- 

ครูอาทิตย์ 
ครูมณีจันทร์ 

2. ข้ันปฏิบัติ (Do) 
    2.1 ประชาสัมพันธ์ 
    2.2 ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ 
         - ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อม ระบบ
เสียงอ๊อด 
    2.3 จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ตาม
โอกาส 
    2.4 จัดรายการเสียงตามสายเปิด
โลกทัศน์ 
    2.5 ไวนิลกิจกรรมของโรงเรียน 

 
ธ.ค. 64 
ธ.ค. 64 

 
 

ธ.ค. 64– ก.ย. 65 
 

ธ.ค. 64– ก.ย. 65 
 

ธ.ค. 64– ก.ย. 65 

 
- 

25,000 
 
 

5,000 
 

2,500 
 

2,500 

ครูอาทิตย์ 
ครูมณีจันทร์ 
สภานักเรียน 

3. ข้ันตรวจสอบ (Check) 
    3.1 สรุปและรายงานผล 

 
ก.ย. 65 

 ครูอาทิตย์ 

5.  งบประมำณ 35,000 บำท 
6. กิจกรรมและรำยละเอียดประกอบกำรใช้งบประมำณ  

งบประมำณที่ใช้ 35,000 บำท (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
- ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ - 

 
 25,000   

- จัดท าผังรายการตลอดท้ังปี - -     
- จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ตาม
โอกาส 

- 5,000   
  

- ไวนิลกิจกรรมของโรงเรียน - 2,500     
- ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ตลอด
ทั้งปีการศกึษา 

- 2,500   
 

 

รวมทั้งสิ้น  10,000  25,000   
7. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
     คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน 
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้รับ
ข่าวสารจากโรงเรียน 100% 

สอบถาม แบบสอบถาม 



 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
8.1 คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้รับข่าวสาร ทันเหตุการณ์

จากโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 
9. วิเครำะห์ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

เงื่อนไขควำมรู้ 
การด าเนินกิจกรรม / โครงการ ด้วยความรอบรู้ เข้าใจหลักการของการด าเนินงานโครงการ และ

ด าเนินจัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนด  
เงื่อนไขคุณธรรม 
การสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
หลักควำมพอประมำณ 

 การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน ใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
คุ้มค่าเพียงพอ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อนักเรียนมากที่สุด  

หลักกำรมีเหตุผล 
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการอย่างมีเหตุผล โดยค านึงถึงประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับจาก

การด าเนินจัดกิจกรรม        
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
การมีการวางแผนการด าเนินโครงการที่ละเอียดในทุกขั้นตอน  มีการตรวจสอบ และรายงานผล

การปฏิบัติตามข้ันตอนอย่างเป็นปัจจุบัน ท าให้การด าเนินงานตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรง
ตามวัตถุประสงค์ และเป้าประสงค์ของโครงการ อีกทั้งมีการวางแผนส ารอง ในเรื่องของค่าใช้จ่ายตาม
โครงการตามแผน เพ่ือให้มีการใช้งบประมาณอย่างเพียงพอและคุ้มค่า 

มิติวัตถ ุ
การเลือกใช้ เลือกหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และคุ้มค่า                  

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อนักเรียนมากที่สุด  
มิติสังคม 
การฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการอยู่ร่วมกัน รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน ร่วมแรงร่วมใจกันท างานอย่าง

จริงจังต่อเนื่อง เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบ และกติกาการอยู่ร่วมกันในสังคม  
มิติสิ่งแวดล้อม 

 การเลือกใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนสูงสุด  
มิติวัฒนธรรม 
โครงการส่งเสริมและพัฒนางานกิจการนักเรียน ด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน มี

การสร้างเครือข่าย เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างานซึ่งกันและกัน อันจะน าไปสู่การขยาย
ผลและพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างยั่งยืน 
 

ลงชื่อ             ผู้เสนอโครงการ 
             (นายอาทิตย์ รมทอง) 
           ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 
          (นายศิริศักดิ์ สงวนศักดิ์) 
    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 



 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ        ผู้อนุมตัิโครงการ 
            (นายมนัส พิพัฒน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 ข้อ 1 (1.4) ข้อ 2 (2.4)  

ข้อ 3 (3.1) , (3.2) , (3.3)  ข้อ 4 (4.1) , (4.2) , (4.3)  
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อ 2 (2)   ข้อ 4 (3)  ข้อ 5 (1) , (2)  ข้อ 6 (8) 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 2 (2.1) , (2.2) , (2.5)  
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  
 กลยุทธ์ที่ 2 (3) , (4) , (5)   กลยุทธ์ที่ 5 (1)  
จุดเน้นกำรด ำเนินงำน สพม.13 ข้อ 3 (1) , (2)  
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3   

ลักษณะโครงกำร    ใหม่          ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  งานอ านวยการและแผนงาน 
ผู้รับผิดชอบ    1. นางสาวรัชราภรณ์ เงินสมทอง 2. นางสาวเจนจิรา ชายภักตร ์
    3. นางพรรณี  เขาพรง 
งบประมำณทั้งสิ้น   ใช้เงินนอกงบประมาณ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตลอดปีงบประมาณ 2565 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาภาคบังคับ   เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เป็นภารกิจหน้าที่ของ
สถานศึกษาที่จะต้องจัดและส่งเสริมให้การด าเนินงานได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545  หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น   ผู้มี
สิทธิจัดการศึกษาภาคบังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซี่งเป็นผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษา ต้องมีความรู้ ความสามารถ  รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยเหลือ
สนับสนุนด้านการศึกษา  ดังนั้น   โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีความรู้ ความสามารถในบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองต่อสถานศึกษา 
 2.2 เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มาก
ยิ่งขึ้น 
 2.3 เพ่ือเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.4 เพ่ือเป็นการช่วยเหลือและป้องกันปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงานของโรงเรียนที่อาจจะ
เกิดข้ึน 
3. เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมำณ/ผลผลิต (OUTPUT)  
3.1.1 คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 15 ท่าน  
3.1.2 บุคลากรของโรงเรียน จ านวน 5 ท่าน 

3.2 เชิงคุณภำพ/ผลลัพธ์ (OUTCOME) 
3.2.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม ได้

ร่วมกิจกรรมการพัฒนาการศึกษากับโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของ
โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา  



 

4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
   1.1 ประชุมชี้แจงการด าเนินงาน 
   1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

1-10 พ.ย.64 
 งานแผนงาน 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
   2.1 ด าเนินงานตามโครงการ 

พ.ย.64, ม.ค.65, 
พ.ค.65 

 งานแผนงาน 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 สรุป ประเมินผลการอบรม 
   3.2 รายงานผลการจัดกิจกรรม 

เม.ย.65 , ก.ย.65 
 งานแผนงาน 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
   4.1 น าปัญหา ข้อ เสนอแนะที่ ได้จากการ
ประเมินมาปรับปรุงในครั้งต่อไป 

ก.ย.65 
 งานแผนงาน 

5. งบประมำณ     -     บำท   
6. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

7. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

       คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มี
ความรู้ ความสามารถในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ต่อสถานศึกษา  เป็นการเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้มากยิ่งขึ้น 

1. สอบถาม สัมภาษณ์ 
2. ประเมินโครงการ 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมิน
โครงการ 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของตนเองเป็นอย่างด ี
9. วิเครำะห์ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 เงื่อนไขควำมรู้ 

ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการมีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อสถานศึกษา  และ 
จัดกิจกรรมได้ สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนด  

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รายละเอียดคา่ใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา       
   - ค่าอาหารว่าง       

รวมทั้งสิ้น       



 

 เงื่อนไขคุณธรรม 
ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ ด าเนินการตามระบบงานแผนงานโรงเรียน ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

โดยมุ่ง ผลส าเร็จของงาน  
 หลักควำมพอประมำณ 

ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการด าเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ เป็นไปตาม ปฏิทินปฏิบัติงาน ใช้จ่าย
งบประมาณ คุ้มค่า  
 หลักกำรมีเหตุผล 

ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการเข้าใจ หลักการด าเนินงานตามกิจกรรมการพัฒนาการศึกษาระหว่าง
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพตามที่โรงเรียนก าหนด  
 หลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ วางแผนการด าเนินงาน มีการบริหารปัจจัยเสี่ยง  
 มิติวัตถ ุ

โรงเรียนมกีาร โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่พอเพียงในการจัดท าโครงการและ ใช้เวลาเป็นประโยชน์และ
คุ้มค่าเพ่ือการพัฒนาโรงเรียน 
 มิติสังคม 

สร้างความสัมพันธ์อันดีเข้าใจระหว่างโรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  
 

มิติสิ่งแวดล้อม 
มีความรู้เกี่ยวความคงทนของวัสดุต่าง ๆ โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่พอเพียงในการจัดท าโครงการและ 

ใช้เวลาเป็นประโยชน์และคุ้มค่าเพ่ือการพัฒนาโรงเรียน 
มิติวัฒนธรรม 
ทักษะการมีวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในการท างาน   

 

 
 

ลงชื่อ                         ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาวรัชราภรณ์ เงินสมทอง) 
         ครู ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ลงชื่อ         ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายศิริศักดิ์  สงวนศักดิ์)         
        หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 

 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ        ผู้อนุมตัิโครงการ 
              (นายมนัส พิพัฒน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งำนกิจกำรนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำงำนกิจกำรนักเรียน 
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10  

ข้อ 1 (1.1) , (1.2) , (1.3) , (1.4)  ข้อ 2 (2.1) , (2.2) , (2.3) , (2.4)  
ข้อ 3 (3.1) , (3.2) , (3.3)   ข้อ 4 (4.1) , (4.2) , (4.3)  

จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อ 1 (1.1) (4) ข้อ 2 (2), (4)     
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล   

กลยุทธ์ที่ 4 (1) , (2) ,(3) , (5) , (12) 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   มาตรฐานที่ 1 (1.2)   มาตรฐานที่ 2 (2.1)   

มาตรฐานที่ 3 (3.1) , (3.3) , (3.4) , (3.5)  
จุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สพม. ตรัง กระบี่  ข้อ 1 (1) , (2) ,(3)  
กลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1 
ลักษณะโครงกำร    ใหม่        ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ   1. นางธรกนก  ฐานจิรากิจ 2. นายฉัตรชัย  จันทร์ทอง 

3. นายยงยุทธ  สิทธิชัย  4. นายศิริศักดิ์  ทองเหมือน 
5. นางสาวสุภาภรณ์   ชูหนู 6. นางสาวกัสสมา ใจสมุทร 
7. นายอาทิตย์  รมทอง  8. นางสาวรัชราภรณ์  เงินสมทอง 
9. นางชลิวรรณ  เบญจกุล   

งบประมำณทั้งสิ้น  42,000 บาท 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 เนื่องจากโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม เป็นโรงเรียนเครือข่ายของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน               
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งอายุของนักเรียนในระดับนี้    
อยู่ในช่วงอายุ 13–18 ปี เป็นวัยที่ต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย อารมณ์ และจิตใจมากที่สุด       
การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนั้น บางครั้งท าให้เด็กวัยนี้อาจเกิดความว้าวุ่นใจ สับสน และบางครั้ง    
อาจท าให้เกิดปัญหาขึ้นในชีวิต การรู้จักและเข้าใจผู้เรียนแต่ละคนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังค าว่า เด็กในวันนี้          
คือ ผู้ใหญ่ในวันหน้า ถ้าเราปลูกฝัง อบรม สั่งสอนให้เด็กไทยมีจิตใจที่ดีงามมีความประพฤติดีใฝ่ดี ใฝ่เรียนรู้ 
ขวนขวายหาความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเองและประเทศชาติ ประเทศก็จะเจริญก้าวหน้าทัดเทียม           
นานาประเทศ แต่ในปัจจุบัน มีมหันตภัยร้ายแรงที่เข้ามาท าร้ายเด็กไทยทั้งทางร่างกายและจิตใจ และ
ความคิด ให้เสื่อมประสิทธิภาพอย่างมาก นั่นก็คือ ยาเสพติด ซึ่งได้แพร่ระบาดเข้าสู่สังคมเด็กไทยทุกระดับ 
โดยเฉพาะสังคมวัยรุ่น ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นท าให้เกิดการลักเล็กขโมยน้อย การทะเลาะวิวาท และร้ายแรง
ที่สุดคือการก่ออาชญากรรม เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนที่อยู่ในความดูแลได้อย่างเหมาะสม ครูที่ปรึกษาจึงต้องศึกษาประวัติส่วนตัว สภาพความ
เป็นอยู่ของครอบครัว ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลด้านการศึกษา ข้อมูลด้านบุคลิกภาพ เป็นหมายชีวิตของ
นักเรียน เพ่ือครูที่ปรึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ ศึกษา ประมวลผล เพ่ือหาวิธีป้องกัน 
ช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล นั่นย่อมหมายถึงครูที่ปรึกษาต้องให้ความสนใจและเอาใจใส่นักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด มีกระบวนการติดตามนักเรียนอย่างเป็นระบบ ครูที่ปรึกษาต้องร่วมมือกับผู้ปกครองในการเชื่อมต่อ
ข้อมูล ข่าวสารของนักเรียนทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนอย่างเป็นระบบ จะท าให้ปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาด้านชู้



 

สาว สารเสพติด หนีเรียน มาโรงเรียนสาย แต่งกายผิดระเบียบ ทะเลาะวิวาท ฯลฯ ให้บรรเทาลงได้ 
นอกจากนี้  ยังช่วยให้การพัฒนานักเรียนได้อย่างมีคุณภาพตามที่สังคมประสงค์อีกด้วย  โครงการ
สถานศึกษาสีขาว กิจกรรมลูกเสือเดินทางไกลต้านภัยยาเสพติด        เป็นกิจกรรมส าคัญกิจกรรมหนึ่ง ที่
ช่วยดูแลและช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนทางด้านสิ่งเสพติดได้เป็นอย่างดี  
 ดังนั้น โรงเรียนซึ่งเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาให้การฝึกหัดเยาวชนมีการเสริมสร้างความตระหนักให้
เกิดแก่เยาวชน จึงได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนางานกิจการนักเรียน เพ่ือเป็นเกราะป้องกันการก้าวล้ าสู่
สิ่งเลวร้ายต่อไป เพ่ือให้เด็กในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีประสิทธิภาพในวันหน้า 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนางานกิจการนักเรียน โดยการจัดโครงการ/ค่าย/กิจกรรม สร้างสรรค์
ต่างๆ 

2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ผ่านการเรียนรู้ ตามหลักสูตรกลุ่มสาระ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการจัดโครงการ/ค่าย/กิจกรรม สร้างสรรค์ต่างๆ 

2.3 เพ่ือเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยของนักเรียนในรูปของคณะกรรมการนักเรียนให้มีความ
เข้มแข็งและมีบทบาทในการร่วมบริหารโรงเรียน  

2.4 เพ่ือให้การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งจากนักเรียน ครูที่ปรึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และองค์กร
ต่างๆ 

2.5 เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา สารเสพติด พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ในสถานศึกษา 
3. เป้ำหมำย 

3.1 ด้ำนปริมำณ (ผลผลิต) 
3.1.1 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ/ค่าย/กิจกรรม สร้างสรรค์ต่างๆ ที่งานกิจการ

นักเรียนจัดขึ้นตามเหมาะสม ความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน  
3.1.2 นักเรียนทุกคนได้รับส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ผ่านการเรียนรู้

ตามหลักสูตรกลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการจัดโครงการ/ค่าย/กิจกรรม สร้างสรรค์ต่างๆ 
3.1.3 นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่ ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ปัญหาด้าน

สารเสพติด พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ อย่างทั่วถึง 
3.1.4 นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลและช่วยเหลือตามระบบดูช่วยเหลือนักเรียน และได้รับ

ความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วน 
3.2 ด้ำนคุณภำพ (ผลลัพธ์) 

3.2.1 งานกิจการนักเรียนมีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และสถานศึกษา 

3.2.2  นักเรียนโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมเป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกันสารเสพติด 
เป็นโรงเรียนปลอดสารเสพติด เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 

3.2.3 นักเรียนโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมได้รับการดูแลและช่วยเหลือตามระบบดู
ช่วยเหลือนักเรียน และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วน 

 
 
 



 

4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 
 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1. ขั้นเตรียมกำร (Plan) 
    1.1 ประชุมวางแผน 
    1.2 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
    1.3 แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด าเนินงาน 

 
ต.ค. 64 

 
- 

 
งานกิจการนักเรียน 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
   1. จัดท าคู่มือ ระเบียบของนักเรียน 
   2. จัดท าคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
   3. จัดซื้ออุปกรณ์ส านักงาน เพ่ือใช้
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   3. ด าเนินกิจกรรมตามระบบดูแล
ช่วยนักเรียน 
     1) การรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
        - จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
    2) การคัดกรอง 
       - เก็บข้อมูลและคัดกรอง
นักเรียนเป็นรายบุคคล 
   3) การส่งเสริมนักเรียน 
      - กิจกรรมโฮมรูม 
      - กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
   4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
      - การให้ค าปรึกษา     
   5) การส่งต่อ 

 
พ.ค.65 
พ.ค.65 

 
พ.ค.65 

 
พ.ย.64 - ก.ย.65 

 
 
 

มิ.ย.65 
 
 

มิ.ย.65 
 
 

พ.ย.64 - ก.ย.65 
พ.ค.64, พ.ย.65 

 
พ.ย.64 - ก.ย.65 

 
 
 
 

4,260 
 
 
 
 
 

15,240 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 

 
ครฉูัตรชัย และคณะ 

 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    3.1 ก ากับดูแลและติดตาม 
    3.2 ประเมินผลและสรุปผล 
    3.1 รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 

 
พ.ย.64 - ก.ย.65 

ก.ย.65 

  

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
   4.1 รวบรวมปัญหา/อุปสรรคใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ   
   4.2 น าปัญหา/อุปสรรค มา

   



 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนาให้ดีกว่าเดิม 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
1. ขั้นเตรียมกำร (Plan) 
    1.1 ประชุมวางแผน 
    1.2 แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด าเนินงาน 

 
พ.ค. 65 

 
- 

 
งานกิจการนักเรียน 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
    2.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 
          - ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
   2.2 จัดกิจกรรมประชุมระดับ 

 
มิ.ย.65 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 

 
10,000 

 

 
ครูฉัตรชัย และคณะ 

 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    3.1 ก ากับดูแลและติดตาม 
    3.2 ประเมินผลและสรุปผล 
    3.3รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

 
มิ.ย.65 
มิ.ย.65 
มิ.ย.65 

  

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
   4.1 รวบรวมปัญหา/อุปสรรคใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ   
   4.2 น าปัญหา/อุปสรรค มา
ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนาให้ดีกว่าเดิม 

 
มิ.ย.65 

 
 

มิ.ย.65 

  

กิจกรรมที่ 3 ลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด 
1. ขั้นเตรียมกำร 
    1.1 ประชุมวางแผน 
    1.2 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
    1.3 แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด าเนินงาน 

 
พ.ค. 65 

 
- 

 
งานกิจการนักเรียน 

2. ขั้นปฏิบตัิ (Do) 
    2.1 จัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยา
เสพติด 

 
มิ.ย.65 

 

 
5,000 

(งบจากเขตฯ) 

ครูรัชราภรณ์ 
งานกิจการนักเรียน 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    3.1 ก ากับดูแลและติดตาม 
    3.2 ประเมินผลและสรุปผล 
    3.1 รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 
 

 
มิ.ย.65 
มิ.ย.65 
มิ.ย.65 

  
ครูรัชราภรณ ์

งานกิจการนักเรียน 



 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
   4.1 รวบรวมปัญหา/อุปสรรคใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ   
   4.2 น าปัญหา/อุปสรรค มา
ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนาให้ดีกว่าเดิม 

 
มิ.ย.65 

 
มิ.ย.65 

  
ครูรัชราภรณ์ 

งานกิจการนักเรียน 

กิจกรรมที่ 4 วันส ำคัญ กำรแสดงถึงควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และกำรแสดงตน
กตัญญ ูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
1. ขั้นเตรียมกำร (Plan) 
    1.1 ประชุมวางแผน 
    1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

 
พ.ค. 65 

 
- 

 
งานกิจการนักเรียน 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
    2.1 จัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 

 
พ.ย.64 – ก.ย.65 

 
2,500 

 
ครูฉัตรชัย และคณะ 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    3.1 ก ากับดูแลและติดตาม 
    3.2 ประเมินผลและสรุปผล 
    3.1 รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 

 
ตามระยะเวลา
การจัดกิจกรรม 

  
ครูฉัตรชัย และคณะ 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
   4.1 รวบรวมปัญหา/อุปสรรคใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ   
   4.2 น าปัญหา/อุปสรรค มา
ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนาให้ดีกว่าเดิม 

 
เมื่อเสร็จสิ้น
กิจกรรมนั้นๆ 

ตามวันและเวลาที่
ระบุ 

  
ครูฉัตรชัย และคณะ 

5. งบประมำณ 42,000 บำท  
6. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรมที่  1  พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นนโยบายส้าคัญที่ส้านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก้าหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งน้าไปด้าเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีขั้นตอนการด้าเนินงานที่
ชัดเจน มีวิธีการและเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและมีหลักฐานการท้างานที่ตรวจสอบได้ทั้งด้าน
คุณภาพนักเรียน ด้านกระบวนการ และด้านปัจจัย ซึ่งความมุ่งหวังของการจัดการศึกษาคือมุ่งให้เด็ก
นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 
  งบประมำณที่ใช้  29,500  บำท (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
 
 
 



 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณ
ฑ์ 

1. ประชุมผู้ปกครอง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

 10,000     

2. จัดซื้ออุปกรณ์ส านักงาน   4,260    
3. เยี่ยมบ้าน 
- ค่ารถโดยสาร 

  
15,240 

  
 

  

รวมทั้งสิ้น  25,240 4,260    
กิจกรรมที่  2  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  เป็นกิจกรรมมุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักศาสนา เคารพในกฎ ระเบียบวินัย ของโรงเรียน และสังคม มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในชีวิตประจ าวัน  

งบประมำณที่ใช้  10,000 บำท  (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสด ุ
ค่ำ

ครุภัณ
ฑ์ 

 1. จัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
ส าหรับนักเรียนชั้นม.1 - ม.6  
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    - ค่าของตอบแทนวิทยากร 
 2. จัดค่ายพัฒนาคุณธรรม
นักเรียนที่ไม่พ่ึงประสงค์ 

    

10,000 

 

รวมทั้งสิ้น     10,000  
กิจกรรมที ่ 3 ลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด (งบประมาณจากเขต) 
 กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เป็นกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านความรู้ ความรู้สึกนึกคิด 

การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ สภาพแวดล้อม รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น โดยเฉพาะปัญหาด้านยาเสพติด และมีทักษะชีวิตในการด าเนินชีวิตอย่าง
มีความสุข 

งบประมำณที่ใช้  5,000  บำท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 
 
 



 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณ
ฑ์ 

ลูกเสือเดินทำงไกลต้ำนภัยยำเสพ
ติด 
   1. เดินทางไกลลูกเสือในท้องถิ่น 
   2. ฐานความรู้เรื่อง ยาเสพติด 
   3. ป้ายรณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติด 
   4.  เผยแพร่ความรู้ และการ
ป้องกันภัยยาเสพติดสู่ชุมชน 

     
งบจาก
เขตฯ 

รวมทั้งสิ้น      5,000 
กิจกรรมที ่4 วันส ำคัญ กำรแสดงถึงควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และกำรแสดงตน

กตัญญ ูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้คุณค่าการรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์             

ด ารงไว้ซึ่งประเพณี และภูมิปัญญาไทยไว้ โดยให้ผู้เรียนได้มี ส่วนร่วมท ากิจกรรมในวันส าคัญของชาติ 
ศาสนาพระมหากษัตริย์ และการแสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณ ครู-อาจารย์ 
สามารถน าหลักธรรมไปปรับใช้ในการ ด าเนินชีวิตประจ าวัน ท าให้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็น
รากฐานในการพัฒนาสังคมประเทศชาติให้มีความสันติสุข เจริญรุ่งเรืองสืบไป 

งบประมำณที่ใช้  2,500 บำท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณ
ฑ์ 

1. กิจกรรมวันไหว้ครู 
   - ค่าของรางวัลการประกวดพาน
ไหว้คร ู

 2,500     

รวมทั้งสิ้น  2,500     
 

7. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

   1. โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยมีกระบวนการ วิธีการและ
เครื่องมือที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  สามารถ
ตรวจสอบได ้

ตรวจสอบเอกสาร - แบบตรวจสอบ 



 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
   2. ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา  บุคลากรใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและ
องค์กรภายนอก  มีส่วนร่วมในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

ตรวจสอบเอกสาร - แบบตรวจสอบ 
- รายงานการเยี่ยมบ้าน 
 

   3. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ  
ส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป็นคน
ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์  สังคม  
และสติปัญญา 

ตรวจสอบเอกสาร - แบบตรวจสอบ 
- บันทึกระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน 

   4. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีระเบียบวินัย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ประเมิน สังเกตพฤติกรรม แบบประเมิน 

   5. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีทักษะชีวิต มีทักษะ
กระบวนการท างานเป็นทีม สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

ประเมิน สังเกตพฤติกรรม แบบประเมิน 

8.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
8.1. งานกิจการนักเรียนมีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และสถานศึกษา 
8.2 นักเรียนโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมเป็นแบบอย่างท่ีดีในการป้องกันสารเสพติด เป็นโรงเรียน

ปลอดสารเสพติด เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
8.3 นักเรียนโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมได้เรียนรู้ ปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย

ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบคณะกรรมการนักเรียน 
8.4 นักเรียนโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมได้รับการดูแลและช่วยเหลือตามระบบดูช่วยเหลือ

นักเรียน และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วน 
9. วิเครำะห์ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

เงื่อนไขควำมรู้ 
การด าเนินกิจกรรม / โครงการ ด้วยความรอบรู้ เข้าใจหลักการของการด าเนินงานโครงการ

ส่งเสริมและพัฒนางานกิจการนักเรียน และด าเนินจัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนด ส่งผลให้
นักเรียน     มีความรู้และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่ส าคัญส าหรับ
เยาวชนในชุมชนให้ปลอดภัยจากปัญหาต่างๆ เป็นคนเก่ง ดี และมีสุข  

เงื่อนไขคุณธรรม 
การสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจาก

ปัญหา ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักการเหลือเพ่ือนเยาวชนให้มีก าลังใจที่
เข้มแข็ง สามารถดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากปัญหาต่างๆ เห็นคุณค่าในตนเอง เป็นคนเก่ง คนดี และ
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

หลักควำมพอประมำณ 
 การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน ใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
คุ้มค่าเพียงพอ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อนักเรียนมากท่ีสุด  

 



 

หลักกำรมีเหตุผล 
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการอย่างมีเหตุผล โดยค านึงถึงประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับจาก

การด าเนินจัดกิจกรรม              
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
การมีการวางแผนการด าเนินโครงการที่ละเอียดในทุกขั้นตอน  มีการตรวจสอบ และรายงานผล

การปฏิบัติตามข้ันตอนอย่างเป็นปัจจุบัน ท าให้การด าเนินงานตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรง
ตามวัตถุประสงค์ และเป้าประสงค์ของโครงการ อีกทั้งมีการวางแผนส ารอง ในเรื่องของค่าใช้จ่ายตาม
โครงการตามแผน เพ่ือให้มีการใช้งบประมาณอย่างเพียงพอและคุ้มค่า 

มิติวัตถุ 
การเลือกใช้ เลือกหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และคุ้มค่า                  

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อนักเรียนมากที่สุด  
มิติสังคม 
การฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการอยู่ร่วมกัน รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน ร่วมแรงร่วมใจกันท างานภายใต้

โครงการส่งเสริมและพัฒนางานกิจการนักเรียน อย่างจริงจังต่อเนื่อง เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบ และกติกา
การอยู่ร่วมกันในสังคม  

มิติสิ่งแวดล้อม 
 การเลือกใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนสูงสุด  

มิติวัฒนธรรม 
โครงการส่งเสริมและพัฒนางานกิจการนักเรียน ด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน มี

การสร้างเครือข่าย เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างานซึ่งกันและกัน อันจะน าไปสู่การขยาย
ผลและพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างยั่งยืน 

 
 

 

ลงชื่อ                      ผู้เสนอโครงการ 
                                         (นายฉัตรชัย จันทร์ทอง) 
                                         ครู ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
  รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ        ผู้อนุมตัิโครงการ 
              (นายมนัส พิพัฒน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

 
 
 
 
 



 

โครงกำร TO BE NUMBER ONE 
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 

ข้อ 1 (1.1) , (1.2) , (1.3) , (1.4)   ข้อ 2 (2.1) , (2.2) , (2.3) , (2.4)  
ข้อ 3 (3.1) , (3.2) , (3.3)    ข้อ 4 (4.1) , (4.2) , (4.3)  

จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อ 1 (1.1) (4) ข้อ 2 (2) , (4)     
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล   กลยุทธ์ที่ 4 (1) , (2) ,(3) , (4)  
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 (1.1) , (1.2) มาตรฐานที่ 3 (3.1)  
จุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สพม. 13  ข้อ 1 (1) , (2) ,(3)  
กลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1 
ลักษณะโครงกำร    ใหม่         ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ    1. นางสาวกัสสมา  ใจสมุทร   2. นางสาวจุรีรัตน์    สงด้วง 
งบประมำณทั้งสิ้น   10,000 บาท 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
1.  หลักกำรและเหตุผล 

นโยบายของรัฐบาลปัจจุบันให้ความส าคัญต่อเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยา
เสพติดได้มาก โดยได้ประกาศนโยบายฟ้ืนฟูค่านิยมในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการจัดระเบียบลดปัจจัยเสี่ยง เช่น สถานบันเทิง/สถานบริการ ร้าน
เกม ร้านอินเตอร์เน็ต เป็นต้น รวมทั้งเสริมปัจจัยบวกส าหรับเยาวชน การพัฒนาเยาวชน เพ่ิมกิจกรรม
สร้างสรรค์เยาวชน เช่น การประกวดกิจกรรม การส่งเสริมสุนทรียศาสตร์ต่างๆ การเล่นดนตรี การอบรม
พัฒนาคุณธรรม ครอบครัวสัมพันธ์ การสร้างเครือข่ายเยาวชน ฯลฯ 

ปัญหายาเสพติดก าลังแพร่ระบาดอย่างหนัก โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนที่ก าลังจะโตขึ้นเป็น
อนาคตที่ดีของชาติ ด้วยพระอัจฉริยภาพของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่มี
สายพระเนตรอันยาวไกล ทรงตระหนักและทรงห่วงใยในปัญหานี้มาก จึงทรงมีพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์
ประธานโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งปัจจุบันได้ใช้ชื่อเพ่ือให้ง่ายต่อการรณรงค์ว่า 
โครงการ TO BE NUMBER ONE เพ่ือรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยทรงมีพระประสงค์
มุ่งเน้นการรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมาย คือ วัยรุ่นและเยาวชน โดยกลวิธีสร้างกระแสการแสดงพลังอย่างถูกต้อง 
โดยไม่ข้องแวะกับยาเสพติด 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองพระด าริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม จึงได้จัดท าโครงการ TO BE NUMBER ONE ขึ้น เพ่ือสร้างโอกาส สร้าง
ทางเลือกของเด็กและเยาวชน ใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ มีความสุข และปลอดจากสิ่งเสพติดและอบายมุข 
เพ่ือให้เกิดค่านิยมของการเป็นหนึ่งโดยไม่ต้องพ่ึงยาเสพติด 
2. วัตถุประสงค ์

2.1  เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  
2.2  เพื่อให้นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง

ต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ  
2.3  เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอย่างเหมาะสม รู้จักใช้เวลา

ว่างใหเกิดประโยชน์ 



 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เชิงปริมำณ/ผลผลิต (OUTPUT)  

3.1.1 นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมทุกคน มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE 

3.1.2 นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมทุกคน ตระหนักและให้
ความส าคัญในการลด ละเลิกยาเสพติด  

3.1.3 แกนน าชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกคน สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมให้
เยาวชนไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติตอย่างมีประสิทธิภาพ  

3.1.4 แกนน าอาสาสมัครศูนย์เพ่ือนใจ ทุกคน สามารถจัดกิจกรรมของศูนย์เพ่ือนใจ ให้
ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาผู้มีสุขภาพจิตได้ถูกต้องเหมาะสม  
 3.2 เชิงคุณภำพ/ผลลัพธ์ (OUTCOME) 

3.2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม เป็นผู้มีสุนทรียภาพ
ด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬามีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 

3.2.2 นักเรียนรูจักปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ  

3.2.3 นักเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม รูจักใช
เวลาว่างใหเกิดประโยชน์ 
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 กำรรณรงค์ปลกูจิตส ำนึกและสร้ำงกระแสที่เอื้อต่อกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
  1.1 ประชุมวางแผน 
  1.2 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 
ต.ค. 2564 
ต.ค. 2564 
พ.ย. 2564 

 
- 
- 
- 

 
ครูกัสสมา 
ครูจุรีรัตน์ 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
   2.1 การรับสมัครสมาชิกชมรม 
   2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการชมรม To 
Be Number One  เพ่ือเป็นแกนน าใน
การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 
   2.3 พัฒนาและปรับปรุงห้องชมรม 
To Be Number One และศูนย์เพ่ือน
ใจ To Be Number One ให้พร้อมต่อ
การให้บริการ และการท ากิจกรรม 
   2.4 จัดกิจกรรม ดี เจ. เอส เค ทูบีนัม
เบอร์วัน เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพ
ติด และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ To 
Be Number One 

 
พ.ค. 2565 
พ.ค. 2565 

 
 

พ.ย. 64 – ก.ย.65 
 
 
 

พ.ย. 64 – ก.ย.65 
 
 
 

 
- 
- 
 
 

4,000 
 
 
 
- 
 
 
 

 
ครูกัสสมา 
ครูจุรีรัตน์ 

ครูที่ปรึกษาชมรม 
TO BE NUMBER 

ONE 



 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

   2.5 ส่งสมาชิกชมรม To Be 
Number One เข้าร่วมกิจกรรมในวัน
ส าคัญต่างๆ   
   2.6 ส่งสมาชิกชมรม To Be 
Number One เข้าร่วมการประกวด To 
Be Number One Idol 
  2.7 ส่งสมาชิกชมรม To Be Number 
One เ ข้ า ร่ ว มการประกวด ผลการ
ด าเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER 
ONE ระดับประเทศ 
   2.8 จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติดในวันต่อต้านยาเสพติด 
   2.9 จัดกิจกรรมการประกวดค าขวัญ
ต่อต้านยาเสพติด 
   2.10 จัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่
โลก 

พ.ย. 64 
 

พ.ย. 64 – ก.ย.65 
 
 

ธ.ค.64 
 
 
 

26 มิ.ย. 65 
 

26 มิ.ย. 65 
 

31 พ.ค. 2565 

 
 

500 
 
 

5,000 
 
 
 

500 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม  
   3.2 ประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
   3.3 รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม ตาม

วันและเวลาที่ระบ ุ

 
- 
 

 
ครูกัสสมา 
ครูจุรีรัตน์ 

 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
   4.1 วิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางการ
แก้ปัญหา ปรับปรุงและพัฒนา 

 
พ.ย.64 – ก.ย.65 

 

 
- 
 

 
ครูกัสสมา 
ครูจุรีรัตน์ 

กิจกรรมที่ 2 กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงจิตใจ 

1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
    1.1 ประชุมวางแผน 
    1.2 จดัท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
    1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 
ต.ค. 2564 
ต.ค. 2564 

พ.ย. 2564 

 
- 
- 
- 

ครูกัสสมา 
ครูจุรีรัตน์ 

กลุ่มงานกิจการ
นักเรียน 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
   2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน            
ศูนย์เพ่ือนใจ To Be Number One 
   2.2 จัดกิจกรรมศูนย์เพ่ือนใจ To Be 
Number One 
   2.3 กิจกรรมค่าย TO BE NUMBER 

 
พ.ค. 2565 

 
พ.ย. 64 – ก.ย.65 

 
เม.ย. 2565 

 
 
 

ใช้งบประมาณ อ.บ.ต. 
หาดส าราญ 

 
 

 
ครูกัสสมา  
ครูจุรีรัตน์ 

ครูที่ปรึกษาชมรม 
TO BE NUMBER 

ONE 



 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ONE ต้านภัยยาเสพติด 
  2.4  ส่งเยาวชนเข้าค่ายพัฒนาสมาชิก 
TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง 
  2.5  กิจกรรมอบรมอาสาสมัครศูนย์
เพ่ือนใจ 
  2.6 จัดกิจกรรมบาสโลฟ By TO BE 
NUMBER ONE 

 
เม.ย.65 

 
มี.ค.65 

 
 
 

 
 

 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม  
   3.2 ประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
   3.3 รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
เมื่อเสร็จสิ้น

กิจกรรมตามวัน
และเวลาที่ระบุ 

 
- 
- 
- 

 
ครูกัสสมา 
ครูจุรีรัตน์ 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
   4.1 วิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางการ
แก้ปัญหา ปรับปรุงและพัฒนา 

 
พ.ย. 64 – ก.ย.65 
 

 
- 
 

 
ครูกัสสมา 
ครูจุรีรัตน์ 

กิจกรรมที่ 3 กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยเพื่อกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
  1.1 ประชุมวางแผน 
  1.2 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 
ต.ค. 2564 
ต.ค. 2564 
พ.ย. 2564 

 
- 
- 
- 

 
ครูกัสสมา 
ครูจุรีรัตน์ 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
    2.1  จัดกิจกรรม To Be Number 
One สัญจร 
    2.2  จัดกิจกรรม TO BE ร่วมใจสร้าง
เครือข่ายยาเสพติดชุมชน 

 
ก.ค.65 

 
พ.ย. 64 – ก.ย.65 

 
- 
 

ใช้งบประมาณ อ.บ.ต. 
หาดส าราญ 

 
ครูกัสสมา 
ครูจุรีรัตน์ 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม  
   3.2 ประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
   3.3 รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
ธ.ค. 65 
ธ.ค. 65 

เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม
ตามวันและเวลาที่ระบ ุ

 
- 
- 

 
ครูกัสสมา 
ครูจุรีรัตน์ 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
   4.1 วิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางการ
แก้ปัญหา ปรับปรุงและพัฒนา 

  
เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม 

ตามวันและเวลาที่ระบ ุ

 
- 

 
ครูกัสสมา 
ครูจุรีรัตน์ 

5. งบประมำณ  10,000  บำท   
6. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 



 

กิจกรรมที ่1 กำรรณรงค์ปลูกจิตส ำนึกและสร้ำงกระแสที่เอ้ือต่อกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติด   

เป็นการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและกิจกรรมเพ่ือให้สมาชิกและเครือข่ ายเกิดความรู้
ความเข้าใจ ร่วมมือสนับสนุนเข้ารว่มกิจกรรมกับชมรม โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

งบประมำณที่ใช้  10,000 บำท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณ
ฑ์ 

1. พัฒนาและปรับปรุงห้องชมรม To 
Be Number One และศูนย์เพ่ือนใจ 
To Be Number One ให้พร้อมต่อ
การให้บริการ และการท ากิจกรรม 
   - ค่าไวนิล และป้ายโฟมบอร์ด
คณะกรรมการชมรม TO BE 
NUMBER ONE 3,000 บาท 
  - ค่าผ้าจับจีบโต๊ะ 1,000 บาท 

- - 4,000 - 
 
 
   

-  
 
 
 

 

2. ส่งสมาชิกชมรม To Be Number 
One เข้าร่วมการประกวด To Be 
Number One Idol 

- - 500 
 

- -  

3. ส่งสมาชิกชมรม To Be Number 
One เข้าร่วมการประกวดผลการ
ด าเนินงาน โครงการ TO BE 
NUMBER ONE ระดับประเทศ 
   - ค่าเช่าชุดการน าเสนอจ านวน 4 
ชุด 3,200 บาท 
   - ค่าไวนิล 800 บาท 
   - ค่าจ้างท าอาหาร 1,000 บาท 

- 4,200 
 
 
 
 

800 -   

4. ค่าไวนิลจัดกิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติดในวันต่อต้านยาเสพ
ติด 

- - 500 - -  

รวมทั้งสิ้น  4,200 5,800 - -  
กิจกรรมที่ 2 กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงจิตใจ      
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียน 

ได้แก่ กิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างอารมณ์และจิตใจให้มีความเข้มแข็ง มีความสุข สงบ มีสมาธิและสติ
ในการด าเนินชีวิต และแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ การอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะและการสนับสนุน แกน
น าให้สามารถเป็นที่ปรึกษาทางด้านจิตใจแก่สมาชิก การพัฒนาและจัดตั้งศูนย์เพ่ือนใจ (TO BE NUMBER 



 

ONE FRIEND CORNER) ขึ้นในโรงเรียน ภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ” โดย
จัดให้มีบริการให้ค าปรึกษา แนะน าการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น (Counseling) บริการฝึกแก้ไขปัญหา
พัฒนา EQ ทั้งด้วยตนเองและกิจกรรมกลุ่มและบริการกิจกรรมเสริมทักษะเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างสุข ด้วย
การเสริมสร้างศักยภาพด้านร่างกายและจิตใจให้แก่สมาชิก  

งบประมำณที่ใช้……-……..บำท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณ
ฑ์ 

1. กิจกรรมค่าย TO BE NUMBER 
ONE ต้านภัยยาเสพติด  
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   - ค่าอาหารกลางวัน 
   - ค่าตอบแทนวิทยากร 
   - ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท า
กิจกรรม 

- - - - -  
งบประมาณ 

อ.บ.ต.  
หาดส าราญ 

 

2. ส่งเยาวชนเข้าค่ายพัฒนาสมาชิก 
TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็น
หนึ่ง 

- - - - - 

3. กิจกรรมอบรมอาสาสมัครศูนย์
เพ่ือนใจ 

- - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - - -  
กิจกรรมที ่3 กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยเพื่อกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ   
เป็นการสร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่นอกเหนือไปจากสมาชิกชอง

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนออกไปยังองค์กรภายนอก เพ่ือขยายวงผู้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กระจายออกไปกว้างขวางมากขึ้น โดยเน้นการส่งเสริม
สนับสนุนและช่วยเหลือให้สถานศึกษาและชุมชน จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE  

งบประมำณที่ใช้ - บำท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รายละเอียดค่าใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. กิจกรรม To Be Number 
One สัญจร 

- - - 
 

- - - 

รวมทั้งสิ้น - - - - - - 
 
 



 

7. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

 1.  นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม ร้อยละ 100 มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของชมรม TO BE 
NUMBER ONE 

ประเมินจากจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชมรม 
TO BE NUMBER ONE 

บั น ทึ ก ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม 

   2. นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนหาด
ส าราญวิทยาคม ร้อยละ 80 ตระหนักและให้
ความส าคัญในการลด ละเลิกยาเสพติด  

ประเมินจากการเข้ า
ร่วมกิจกรรม 

แบบประเมิน 

  3. แกนน าชมรม TO BE NUMBER ONE ทุก
คน สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนไม่ไป
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติตอย่างมีประสิทธิภาพ  

ประ เมินจากการจั ด
กิจกรรม  

แบบประเมิน 

  4. แกนน าอาสาสมัครศูนย์ เ พ่ือนใจ             
ทุกคน สามารถจัดกิจกรรมของศูนย์เพ่ือนใจ ให้
ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาผู้มีสุขภาพจิตได้
ถูกต้องเหมาะสม 

ประเมินจากการเข้ า
ร่วมการอบรม และจัด
กิจกรรมศูนย์เพื่อนใจ 

แบบประเมิน 

 5. นักเรียน ร้อยละ 80 รู้จักปองกันตนเองจาก
สิ่งเสพติด ใหโทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ 
และปญหาทางเพศ 

สังเกตจากพฤติกรรม แบบสังเกต 

 6. นักเรียน ร้อยละ 80 เห็นคุณค่าในตนเอง  มี
ความมั่นใจ กลาแสดงออกอย่างเหมาะสม รู
จักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์โดยไม่พ่ึงยาเสพ 

ประเมินจากการเข้ า
ร่วมกิจกรรม 

แบบประเมิน 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
8.1 นักเรียนโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม ทุกคน มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ

ของสังคม เป็นหนึ่งได้โดยไม่พ่ึงยาเสพติด 
9. วิเครำะห์ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

เงื่อนไขควำมรู้ 
การด าเนินกิจกรรม / โครงการ ด้วยความรอบรู้ เข้าใจหลักการของการด าเนินงานโครงการ TO 

BE NUMBER ONE และด าเนินจัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนด ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้
และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่ส าคัญส าหรับเยาวชนในชุมชนให้
ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด เป็นคนเก่ง ดี และมีสุข ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 

เงื่อนไขคุณธรรม 
การสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นโทษภัยของยาเสพติด และการป้องกันตนเองให้ห่างไกล

จากยาเสพติด ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักการเหลือเพ่ือนเยาวชนให้มีก าลังใจ
ที่เข้มแข็ง สามารถดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากยาเสพติด เห็นคุณค่าในตนเอง เป็นคนเก่ง คนดี และสามารถ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 



 

หลักควำมพอประมำณ 
 การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน ใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
คุ้มค่าเพียงพอ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อนักเรียนมากที่สุด  

หลักกำรมีเหตุผล 
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการอย่างมีเหตุผล โดยค านึงถึงประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับจาก

การด าเนินจัดกิจกรรม              
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
การมีการวางแผนการด าเนินโครงการที่ละเอียดในทุกขั้นตอน  มีการตรวจสอบ และรายงานผล

การปฏิบัติตามข้ันตอนอย่างเป็นปัจจุบัน ท าให้การด าเนินงานตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรง
ตามวัตถุประสงค์ และเป้าประสงค์ของโครงการ อีกทั้งมีการวางแผนส ารอง ในเรื่องของค่าใช้จ่ายตาม
โครงการตามแผน เพ่ือให้มีการใช้งบประมาณอย่างเพียงพอและคุ้มค่า 

มิติวัตถ ุ
การเลือกใช้ เลือกหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และคุ้มค่า                  

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อนักเรียนมากที่สุด  
มิติสังคม 
การฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการอยู่ร่วมกัน รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน ร่วมแรงร่วมใจกันท างานภายใต้

โครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างจริงจังต่อเนื่อง เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบ และกติกาการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม  

มิติสิ่งแวดล้อม 
 การเลือกใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนสูงสุด  

มิติวัฒนธรรม 
โครงการ TO BE NUMBER ONE ด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน มีการสร้าง

เครือข่าย เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างานซึ่งกันและกัน อันจะน าไปสู่การขยายผลและ
พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 

 
 

ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ 
         (นางสาวกัสสมา  ใจสมุทร) 
           ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

ลงชื่อ                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายฉัตรชัย จันทร์ทอง) 
     หัวหน้ากลุ่มงานกจิการนักเรียน 
 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายมนัส พิพัฒน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

 
 



 

โครงกำรโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10  

ข้อ 1 (1.1) , (1.2) , (1.3) , (1.4)  ข้อ 2 (2.1) , (2.2) , (2.3) , (2.4)    
ข้อ 3 (3.1) , (3.2) , (3.3)   ข้อ 4 (4.1) , (4.2) , (4.3)  

มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 (1.2)     มาตรฐานที่ 2 (2.3)     มาตรฐานที่ 3 (3.1)  
จุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สพม. ตรัง กระบี่  ข้อ 1 (2) ,(3)   ข้อ 2 (4) , (5)   อ 3 (1) , (2)  
กลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1  
ลักษณะโครงกำร   ใหม่         ต่อเนื่อง  
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ   นายศิริศักดิ์  ทองเหมือน และคณะ 
งบประมำณทั้งสิ้น  3,000 บาท 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
ประเทศไทยมีกฎหมายจ ากัดพ้ืนที่สูบบุหรี่ ก าหนดให้โรงเรียนที่ต่ ากว่าระดับอุดมศึกษาเป็นสถานที่

ปลอดบุหรี่ 100% เพ่ือคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ แต่ในการปฏิบัติเรายังพบเห็นหลากหลายผู้คนสูบ
บุหรี่ในโรงเรียน สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ไม่สูบบุหรี่ในชีวิตประจ าจนเกิดเป็นความเคยชิน ที่ได้เห็นการสูบ
บุหรี่หรือได้กลิ่นควันบุหรี่ในโรงเรียน 

โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม ตระหนักว่า บุหรี่เป็นสินค้าฆ่าคนที่มีขายทั่วไปในท้องตลอดและเห็น
ความส าคัญของการสร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่ จึงเห็นว่าการขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่อย่างเป็น
รูปธรรม เป็นแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ 

การด าเนินการโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ จะช่วยให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ปลอดภัยจากพิษภัยของบุหรี่ได้ 
2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

2.1 เพ่ือให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษางดการสูบบุหรี่ 
2.2 เพ่ือให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
2.3 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาปลอดภัยจากพิษภัยของควันบุหรี่ 

3. เป้ำหมำย  
3.1 เชิงปริมำณ/ผลผลิต (OUTPUT)  

3.1.1 นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษางดสูบบุหรี่ในโรงเรียน 100  % 
โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ 100 % 

3.2 เชิงคุณภำพ/ผลลัพธ์ (OUTCOME) 
3.2.1 นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่ 
3.2.2 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
 
 
 
 



 

4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนำศักยภำพขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
    1.1 ประชุมชี้แจงขอบข่ายของการด าเนินงาน
โรงเรียนปลอดบุหรี่ ตาม 7 มาตรการ 
    1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการโรงเรียน
ปลอดบุหรี่ 

 
ต.ค.64 

 
ต.ค.64 

 
- 
 
- 

 
ครศูิริศักดิ์ 

 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
     2.1 ประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
     2.2 จัดสภาพแวดล้อมเพ่ือโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
     2.3 สอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนอกหลักสูตร 
    2.4 การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัยของการสูบ
บุหรี่ 
    2.5 การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการขับเคลื่อน
โรงเรียนปลอดบุหรี่ 
       - ติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การไม่สูบบุหรี่ใน
โรงเรียน ชุมชน 
      - รว่มรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ในโอกาสต่างๆ 
   2.6 การดูแลนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่ 
      - การคัดกรองนักเรียนที่สูบบุหรี่และการป้องกันผู้
สูบบุหรี่หน้าใหม่ 

 
พ.ย.64-ก.ย.65 

 
3,000 

 
ผู้บริหาร/ 
งานกิจการ
นักเรียน 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    3.1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน 
    3.2 โรงเรียนต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่100 % 
    3.3 การประเมินโครงการและรายงานผล 

 
ต.ค.64-
ก.ย.65 

 
- 

 
ครศูิริศักดิ์ 
และคณะ 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
    4.1 วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรมที่ไม่ส าเร็จ 

 
ก.ย.65 

 
- 

ครูยงยุทธ 
และคณะ 

5. งบประมำณ 3,000 บำท  
6. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 กิจกรรมพัฒนำศักยภำพโรงเรียนปลอดบุหรี่  มีหน้าที่วางแผน ด าเนินการกิจกรรมเพ่ือให้ 
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ละ ลด เลิก การสูบบุหรี่ในโรงเรียนหรือบริเวณสถานที่ต้องห้ามสูบ
บุหรี่ตามกฎหมายก าหนด 



 

 งบประมำณที่ได้รับ 3,000 บำท (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รายละเอียดค่าใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. การจัดท าป้ายไวนิลประกาศ
และประชาสัม พันธ์ โ รง เรี ยน
ปลอดบุหรี่ภายในโรงเรียน 

  1,000  
 

 

2. การจัดท า จัดหาสื่อ VCD หรือ
ท าแผ่นพับ รณรงค์เพ่ือการสูบไม่
บุหรี่และโทษของการสูบบุหรี่ 

  500  
 

 

3. การจัดท าบอร์ดนิทรรศการ
แสดง เกี่ยวกับโทษ และพิษร้าย
ของบุหรี่ 

  500  
 

 

4. การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและ
พิษร้ายต่อผู้ที่สูบบุหรี่ 

    
 

 

5. การแสดงละครบนเวทีใน
โอกาสต่างๆเพ่ือการรณรงค์ไม่สูบ
บุหรี่ 

 500 500  
 

 

6. กิจกรรมกลุ่มบ าบัดหน้าเก่า
และใหม่ การใช้ยาสมุนไพรเพ่ือ
การลด ละ เลิกบุหรี่ 

    
 

 

รวมทั้งสิ้น  500 2,500    
7.  กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน 

ประเมินจาก 
สถิติการสูบบุหรี่ 

แบบประเมิน 
สถิติการสูบบุหรี่ 

2. โรงเรียนต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 % แบบการสังเกต  
แบบการสัมภาษณ์ 

แบบการสังเกต  
แบบการสัมภาษณ์ 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน 
2. โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ ตามมาตรการ 7 ขั้น 

9. วิเครำะห์ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
เงื่อนไขควำมรู้ 
การด าเนินกิจกรรม / โครงการ ด้วยความรอบรู้ เข้าใจหลักการของการด าเนินงานโครงการ

โรงเรียนปลอดบุหรี่ และด าเนินจัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนด ส่งผลให้นักเรียน มีความรู้
และทักษะ    ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากพิษภัยของบุหรี่  ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่ส าคัญส าหรับเยาวชน
ในชุมชนให้ปลอดภัยจากจากพิษภัยของควันบุหรี่ เป็นคนเก่ง ดี และมีสุข  



 

เงื่อนไขคุณธรรม 
การสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจาก

บุหรี่ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักการเหลือเพ่ือนเยาวชนให้มีก าลังใจที่
เข้มแข็ง สามารถดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากปัญหาบุหรี่ เห็นคุณค่าในตนเอง เป็นคนเก่ง คนดี และสามารถ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

หลักควำมพอประมำณ 
 การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน ใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
คุ้มค่าเพียงพอ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อนักเรียนมากที่สุด  

หลักกำรมีเหตุผล 
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการอย่างมีเหตุผล โดยค านึงถึงประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับจาก

การด าเนินจัดกิจกรรม         
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
การมีการวางแผนการด าเนินโครงการที่ละเอียดในทุกขั้นตอน  มีการตรวจสอบ และรายงานผล

การปฏิบัติตามข้ันตอนอย่างเป็นปัจจุบัน ท าให้การด าเนินงานตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรง
ตามวัตถุประสงค์ และเป้าประสงค์ของโครงการ อีกทั้งมีการวางแผนส ารอง ในเรื่องของค่าใช้จ่ายตาม
โครงการตามแผน เพ่ือให้มีการใช้งบประมาณอย่างเพียงพอและคุ้มค่า 

มิติวัตถ ุ
การเลือกใช้ เลือกหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และคุ้มค่า                  

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อนักเรียนมากที่สุด  
มิติสังคม 
การฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการอยู่ร่วมกัน รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน ร่วมแรงร่วมใจกันท างานภายใต้

โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ อย่างจริงจังต่อเนื่อง เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบ และกติกาการอยู่ร่วมกัน  
มิติสิ่งแวดล้อม 

 การเลือกใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนสูงสุด  
มิติวัฒนธรรม 
โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน มีการสร้างเครือข่าย 

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างานซึ่งกันและกันอันจะน าไปสู่การขยายผลและพัฒนา
ประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาพิษภัยจากบุหรี่ อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 

ลงชื่อ                 ผู้เสนอโครงการ 
         (นายศิริศักดิ์ ทองเหมือน) 
           ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

ลงชื่อ                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายฉัตรชัย จันทร์ทอง) 
     หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายมนัส พิพัฒน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 



 

โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดสำรเสพติดและอบำยมุข 
 

พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 
ข้อ 1 (1.1) (1.2) (1.3) (1.4)   ข้อ 2  (2.1) (2.2) (2.3) ( 2.4)  

 ข้อ 3 (3.1) (3.2)    ข้อ 4 (4.1) (4.2) (4.3)  
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อ 1 (1.1) ข้อ 2   
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล     

กลยุทธ์ที่ 3 (5)    กลยุทธ์ที่ 4 (1) (4) (5) (12) 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 (1.1)  มาตรฐานที่ 2 (2.2)      มาตรฐานที่ 3 (3.4) 
จุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สพม.ตรัง กระบี่  จุดเน้นด้านผู้เรียน (1) (2) 
กลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1   
ลักษณะโครงกำร    ใหม่         ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ    1. นางธรกนก  ฐานจิรากิจ 2. นายฉัตรชัย  จันทร์ทอง    
    3. นายยงยุทธ  สิทธิชัย 
งบประมำณทั้งสิ้น   5,000  บาท 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ภาคเรียนที่ 2/2564 - ภาคเรียนที่ 1/2565 

1. หลักกำรและเหตุผล 
   จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน การสื่อสารและเทคโนโลยีต่างๆ ส่งผล
กระทบต่อประชาชนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งปรากฏปัญหาให้เห็นมากมาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม และด้านอ่ืนๆ   

ยาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งด าเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง 
ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุก
ขณะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทางด้านการเมือง 
และความม่ันคงของประเทศ  น ามาซึ่งปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล  ความเครียด 

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเยาวชน ดื่มสุรา สูบบุหรี่ เที่ยวกลางคืน การพนัน การทะเลาะ
วิวาท ติดเกม สื่อลามกอนาจาร ฟุ่มเฟือย และวัตถุนิยมเกินฐานะ  ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สังคมไม่
ยอมรับ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน การป้องกันและการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งของ
การพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา 
  ความส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรมตามความคาดหวังนั้น ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา  ซึ่งมีครู
อาจารย์เป็นหลักส าคัญในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน  สถานศึกษาทุกแห่งต้อง
ด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้เยาวชน เป็นคนเก่ง คนดี ด ารง
ตนให้อยู่ ในสังคมอย่างมีความสุข  นอกจากจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับ
กระบวนการเรียนรู้แล้ว  การป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงรอบ
สถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  ร้านเกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่อ
อาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมให้ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ทุกคน ที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้าไปช่วยเหลือ และแก้ไข
ปัญหาไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดจากจากแหล่งอบายมุข 



 

  ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้บูรณาการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ร่วมกัน  ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  จึงได้จัดท าโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ใน
สถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ  โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ครู อาจารย์ที่ปรึกษา และเพ่ือนนักเรียน ที่เป็นแกน
น าเป็นผู้ให้ความรู้ ความเข้าใจในการให้ค าปรึกษา ตักเตือนเพ่ือน กระตุ้นเพ่ือน ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง 
ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือให้เยาวชนของประเทศไทยเป็นเยาวชนที่มีความรู้ ควบคู่ด้วยคุณธรรม  ไม่
ฝักใฝ่อบายมุข และสร้างปัญหาให้กับสังคม สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป 
  ดังนั้น กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเห็นว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น  มีความ
จ าเป็นและส าคัญอย่างเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ  โดยหวังว่าโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข จะช่วยให้โรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนด ีมีความสุขได้ 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนห่างไกลจากปัญหายาเสพติด 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนไม่ยุ่งเก่ียวกับสื่อลามกอนาจารและปัจจัยเสี่ยง 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนห่างไกลจากการพนัน 
2.4 เพ่ือให้นักเรียนไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 
2.5 เพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปลอดจากปัญหายาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน 

เหตุทะเลาะวิวาท 
2.6 เพ่ือให้นักเรียนที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือ ได้รับค าปรึกษา แนะน าที่ถูกต้องเหมาะสม                   

จากผู้ที่เป็นแกนน า และครู อาจารย์ที่ปรึกษา 
2.7 เพื่อให้มีนักเรียนแกนน าในห้องเรียนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือน แนะน าเพ่ือน

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุขที่เป็นสิ่งมัว
เมาท้ังหลาย 
3. เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมำณ/ผลผลิต (OUTPUT)  
     3.1.1 นักเรียนห่างไกลจากปัญหายาเสพติด 100% 
     3.1.2 นักเรียนห่างไกลจากการพนัน 100% 
     3.1.3 นักเรียนห่างไกลจากสื่อลามกอนาจาร 100% 
     3.1.4 นักเรียนไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 100% 
     3.1.5 นักเรียนทุกคนร่วมกันจัดบอร์ด ป้ายนิเทศ ตามห้องเรียนและบริเวณอ่ืนๆ ที่จะก่อให้เกิด

ความรู้  กับนักเรียนทุกคน  
     3.1.6 นักเรียนทุกคนได้เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักเรียนที่ถูกสุ่มตรวจได้ตรวจสารเสพติด  
     3.1.7 นักเรียนทุกคนได้เข้ารับการอบรมเรื่องยาเสพติด และอบายมุข ปัญหาโรคเอดส์ การ

ตั้งครรภ์   ก่อนวัยอันควร และอุบัติภัยต่างๆ 
 3.2 เชิงคุณภำพ/ผลลัพธ์ (OUTCOME) 

     3.2.1 นักเรียนมีความสามารถป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด การพนัน สื่อลามก
อนาจาร  อบายมุข ปัญหาโรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และการก่อเหตุทะเลาะวิวาท 

     3.2.2 โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปลอดจากยาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร อบายมุข                   
ปัญหาโรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และการก่อเหตุทะเลาะวิวาท 



 

               3.2.3 นักเรียนและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์         
การพนัน สื่อลามกอนาจาร อบายมุข การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และการก่อเหตุ ทะเลาะวิวาท  
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดสำรเสพติดและอบำยมุข 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
    1.1 ขออนุมัติโครงการ 
   1.2 ประชุมชี้แจงขอบข่ายของการ
ด าเนินงาน     
   1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ต.ค.64 - 

 
- รองฯ ธรกนก 
- ครูยงยุทธ 
 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
   2.1 ระดมสมองของบุคลากรทุกฝ่าย
วางแผนด าเนินการโครงการสถานศึกษา
สีขาว ปลอดสารเสพติดและอบายมุข      
   2.2 จัดกิจกรรมตามโครงการ 
     - ตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
     - ประกวดโครงการห้องเรียนสีขาว 
     - ประชาสัมพันธ์โครงการ เสียงตาม
สาย, ป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันสารเสพ
ติด อบายมุข , ประชาสัมพันธ์หน้าเสา
ธง, การแจกเอกสารเกณฑ์การประกวด 
     - จัดประกวดป้ายนิเทศให้ความรู้
เ รื่ อ งสาร เสพติด  และอบายมุข ใน
ห้องเรียน 
     - อบรมนักเรียนแกนน าต้านภัยยา
เสพติด 
     - อบรมให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันภัย
จากสื่อลามกอนาจาร การพนัน และ
เกมออนไลน์ 
     - โครงการต ารวจประสานโรงเรียน 
     - กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 
     - กิจกรรมเพ่ิมพ้ืนที่ดี ลดพื้นที่เสี่ยง 

 
พ.ย.64 

 
 

พ.ย.64-ก.ย.65 

 
 

 
 

5,000 
 

- รองฯ ธรกนก 
- ครูยงยุทธ 
- งานกิจการ      
  นักเรียน 
 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   นิ เ ท ศ  ก า กั บ  ติ ด ต า ม  แ น ะน า
ช่ ว ย เ หลื อ การด า เ นิ นกิ จกร รม ใน
สถานศึกษา 

พ.ย.64-ก.ย.65 - - รองฯ ธรกนก 
 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  ก.ย.65 - - รองฯ ธรกนก 



 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

   4.1 น าผลการตรวจสอบมาวิเคราะห์
ผล สรุปผล 
   4.2 หาแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
   4.3 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  
   4.4 สรุปผลและรายงานผลการ
ด าเนินการ 

 - ครูยงยุทธ 
- งานกิจการ      
  นักเรียน 
 

 

5. งบประมำณ  5,000  บำท   
6. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรมที ่1  โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดสำรเสพติดและอบำยมุข 
  โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดสารเสพติดและอบายมุข  ด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของชาติ แ ล ะ เ ป ้า ห ม า ย ข อ ง ศ ูน ย ์อ า น ว ย ก า ร พ ล ัง แ ผ ่น ด ิน เ อ า ช น ะ ย า เ ส พ ต ิด แ ห ่ง ช า ติ  
กระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้มีภูมิคุ้มกัน  ป้องกัน
และแก้ไข ปัญหายาเสพติด และอบายมุขต่างๆ  ในโรงเรียน  
   งบประมำณที่ใช้  5,000  บำท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณ
ฑ์ 

โค ร งกำรสถำนศึ กษำสี ขำว 
ปลอดสำรเสพติดและอบำยมุข 
   - กิจกรรมตรวจปัสสาวะ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
   - กิจกรรมประกวดโครงการ
ห้องเรียนสีขาว 
   - กิจกรรมประชาสัมพันธ์
โครงการ  
   - กิจกรรมจัดประกวดป้าย
นิเทศให้ความรู้ เรื่องสารเสพติด 
และอบายมุข ในห้องเรียน 
   - กิจกรรมอบรมนักเรียน     
แกนน าต้านภัยยาเสพติด 
   - กิจกรรมอบรมให้ความรู้   
สร้างภูมิคุ้มกันภัยจากสื่อลามก    
อนาจาร  กา รพนั น  และ เกม   

 

3,000 2,000 

 

 

 



 

รำยกำร/กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณ
ฑ์ 

ออนไลน์ 
   - โครงการต ารวจประสาน
โรงเรียน 
   - กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 
   - กิจกรรมเพ่ิมพ้ืนที่ดี ลดพ้ืนที่
เสี่ยง 

รวมทั้งสิ้น  3,000 2,000    
7. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. โรงเรียนปลอดจากปัญหายาเสพติด - ประเมินจากสถิติ

ก า ร ใ ช้ ย า เ ส พ ติ ด   
ของนักเรียน 
- ตรวจปัสสาวะ 

- แบบประเมินปัญหา    
ยาเสพติดในโรงเรียน 
- บันทึกการตรวจ 

2. โรงเรียนปลอดจากสื่อลามกอนาจาร - ประเมินจากการ   
มีหรื อ ใช้  สื่ อลามก
อนาจารของนักเรียน 

- แบบประเมิน             
สื่ อ ล า ม ก อ น า จ า ร             
ในโรงเรียน 

3. โรงเรียนปลอดจากการเล่นการพนัน - สถิติการเล่นการ
พนัน 

- แบบประเมิน          
ก า ร เ ล่ น ก า ร พ นั น          
ในโรงเรียน 

4. โรงเรียนปลอดจากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท - สถิติการก่อเหตุ
ท ะ เ ล า ะ วิ ว า ท           
ในโรงเรียน 

- แบบประเมินเหตุ
ท ะ เ ล า ะ วิ ว า ท ใ น
โรงเรียน 

5. นักเรียน บุคลากร มีความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติด  
โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและอุบัติภัย 
 

- ให้นักเรียนท าใบ
งาน ใบกิจกรรม 
- ให้นักเรียนจัดบอร์ด
นิทรรศการให้ความรู้ 

- ใบงาน ใบกิจกรรม 
- วัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดนิทรรศการ 
- โปสเตอร์ความรู้ 

 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 8.1 นักเรียนโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมเป็นแบบอย่างท่ีดีในการป้องกันสารเสพติด เป็นโรงเรียน
ทีป่ลอดจากสารเสพติดทุกชนิด 

8.2 นักเรียนโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมปลอดจากการพนัน สื่อลามกอนาจาร และเหตุทะเลาะ
วิวาท 



 

8.3 นักเรียนโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมทุกคน มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของ
สังคมเป็นหนึ่งได้โดยไม่พ่ึงยาเสพติด 
9. วิเครำะห์ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เงื่อนไขควำมรู้ 
 - ผลเสียและโทษจากสารเสพติดและอบายมุข 
 - วิธีการหลีกเลี่ยง ป้องกันตนเองจากสารเสพติดและอบายมุข 

เงื่อนไขคุณธรรม 
 - มีความอดทนในการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดและอบายมุข 

- มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองตามบทบาทที่ได้รับ  
- มีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตนให้ห่างจากสารเสพติดและอบายมุข 
หลักควำมพอประมำณ 
- การจัดสรรเวลาในการท ากิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 

    - รู้จักใช้และจัดการวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 - ใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 
 หลักกำรมีเหตุผล 
 - ตัดสินใจเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาได้อย่างรอบคอบ สมเหตุสมผล 

- ใช้เหตุผลในการหาแนวทางแก้ปัญหา 
- แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 หลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
- มีแนวทางการด าเนินชีวิตที่ไม่ยุ่งเก่ียวกับสารเสพติดและอบายมุข 
- มีการเตรียมความพร้อม การวางแผนอย่างรอบคอบ ปลอดภัยในการปฏิบัติตน  
- สามารถควบคุมกิริยาและอารมณ์ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี 

  มิติวัตถุ 
 - ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างระมัดระวัง ปลอดภัย และคุ้มค่า 
 - สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง 
  มิติสังคม 

- มีการปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
- ชุมชนมีส่วนร่วมและสนับสนุน 
- เกิดสังคมที่มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 

 มิติสิ่งแวดล้อม 
 - มีการจัดเก็บ ท าความสะอาด บ ารุงรักษา สิ่งของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ สถานที่ 
 - ใช้วัสดุ อุปกรณ์ในท้องถิ่น เน้นการประหยัด และไม่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม   
 มิติวัฒนธรรม 

- เกิดความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
- รักษาวัฒนธรรมอันดีของไทย เช่น การมีน้ าใจ การเห็นใจผู้อ่ืน การช่วยเหลือแบ่งปัน  
 



 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 
           (นายยงยุทธ สิทธิชัย) 
          ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

ลงชื่อ                      ผู้เห็นชอบ
โครงการ 

         (นายฉัตรชัย จันทร์ทอง) 
     หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน 

 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ        ผู้อนุมตัิโครงการ 
              (นายมนัส พิพัฒน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำรโรงเรียนสุจริต 
 

พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 ข้อ 1 (1.1) , (1.2) , (1.3) , (1.4)   
ข้อ 2 (2.1) , (2.2) , (2.3) , (2.4)    ข้อ 3 (3.1) , (3.2) , (3.3)  ข้อ 4 (4.1) , (4.2) , (4.3)  
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อ 1 (1.1) (2) , (3) , (4)  ข้อ 1 (1.2) (1) , (2) , (3)  

ข้อ 2 (2) , (3) , (4) ข้อ 5 (1) , (2)  
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 (1.2) มาตรฐานที่ 2 (2.3) , (2.5)   

มาตรฐานที่ 3 (3.1) , (3.2) , (3.3)  
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 

กลยุทธ์ที่ 4 (1) , (2) ,(3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8) , (9) , (10) , (11) , (12) กลยุทธ์ที่ 5 (1)  
จุดเน้นกำรด ำเนินงำน สพม.13 ข้อ 1 (1) , (2) , (3)      
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1   
ลักษณะโครงกำร    ใหม่          ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  งานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ    1. นางสาวรัชราภรณ์ เงินสมทอง 2. นายอาทิตย์  รมทอง 
    3. นางสาวกัสสมา  ใจสมุทร 
งบประมำณทั้งสิ้น   3,200 บาท 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2565 – กันยายน 2565 
 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ท าให้การด าเนินชีวิตของ

ผู้คนในสังคมที่อยู่ร่วมกันเกิดการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีกันเพ่ือให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุขโดยมีการเอารัด
เอาเปรียบในสังคมทุกรูปแบบ คิดวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนอย่างไม่พอเพียง เป็น
สาเหตุท าให้เกิดการทุจริตทุกรูปแบบ มีการคอร์รัปชั่น  หรือการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยการใช้
อ านาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการหาประโยชน์ส่วนตัว เช่นการติดสินบน  การรีดไถขู่กรรโชก  การยักยอก  
การเล่นพรรคเล่นพวก  ผลประโยชน์ทับซ้อน การสนับสนุนพรรคการเมืองอย่างทุจริต   

โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  ได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้ด าเนินงานที่เป็นการป้องกันการทุจริตผ่านการปลูก
จิตส านึกให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับ ม.1-6  และเมื่อมีการด าเนินงานแล้ว ก็จะได้น าผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบัติงานของ “โรงเรียนสุจริต” ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และเพ่ือเป็นแกนน าในการขับเคลื่อน
ในหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปัญญา การป้องกันการ
ทุจริต การปลูกฝังจิตส านึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ   

2.2  เพ่ือพัฒนานักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ  หล่อหลอม
นักเรียนกล้าหาญทางจริยธรรม  สร้างปัญญาให้นักเรียนเก่งและ พัฒนาชีวิตให้มั่นคง 
3. เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมำณ/ผลผลิต (OUTPUT)  
3.1.1 นักเรียนร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุจริต การป้องกันการทุจริต   



 

          3.2.2 นักเรียนร้อยละ 80  มีความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ ขยายผลถึงชุมชนใน
สังคม  

3.2 เชิงคุณภำพ/ผลลัพธ์ (OUTCOME) 
3.2.1 นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ  หล่อหลอมให้

นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม  สร้างปัญญาให้นักเรียนเก่งและ พัฒนาชีวิตให้มั่นคง 
   3.2.2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ หล่อหลอมนักเรียน กล้าหาญทาง
จริยธรรม สร้างปัญญานักเรียนเก่ง มีความช านาญในการใช้เครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้ได้ เร่งพัฒนานักเรียน
แกร่ง มีทักษะที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาชีวิตที่มั่นคง  
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 เรียนดี กิจกรรมเด่น  เน้นคุณธรรม น ำชุมชน  
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
   1.1 ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้เพ่ือก าหนดแผนการท างาน 
   1.2 เสนอโครงการขออนุมัติ 
   1.3 แต่งตั้งคณะท างาน 

ธ.ค. 64 
 

- ครูรัชราภรณ์ 
งานกิจการนักเรียน 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
   2.1 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานวางแผน 

ธ.ค. 64 
 

1,600 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 นิเทศติดตาม และประเมินผล 

ธ.ค. 64 
 

- 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
   4.1วิเคราะห์ สรุป และรายงานผล 

ธ.ค. 64 
 

- 

กิจกรรมที ่2 บริษัทสร้ำงกำรดี 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
  1.1 ประชุมคณะการท างาน วางแผน 
  1.2 เตรียมการขออนุมัติโครงการ และ
มอบหมายการด าเนินงานแก่คณะการ
ท างานและนักเรียน 

ม.ค. 65 
 

- ครูรัชราภรณ์ 
งานกิจการนักเรียน 

 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
   2.1 การด าเนินงาน และแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการบริษัทสร้างการดี โดยมี
ผู้อ านวยการโรงเรียนและ ครูเป็นที่ปรึกษา
ของบริษัท 
   2.2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักเรียน
สนใจผ่านโซเชียล  เช่น  E-Mail, 
Facebook   
   2.3 รับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจใน

ม.ค. 65 
 

1,600 



 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ก า ร ด า เ นิ น ง า น  แ ล ะ แ ต่ ง ตั้ ง เ ป็ น
คณะกรรมการบริษัทสร้างการดี โดยมี
ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนและครูเป็นที่ปรึกษาของบริษัท 
   2.4 ด าเนินกิจกรรมของบริษัทสร้างการ
ดี  ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ที่ ตั้ ง ไ ว้  โ ด ย
คณะกรรมการบริษัท 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 นิเทศติดตาม และประเมินผล 

ม.ค. 65 
 

- 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
   4.1 วิเคราะห์ สรุป และรายงานผล 

ม.ค. 65 
 

- 

 

5. งบประมำณ  3,200 บำท   
6. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรมที่ 1 ( เรียนดี กิจกรรมเด่น  เน้นคุณธรรม น ำชุมชน ) 
1. นักเรียนมีความรู้ทักษะการป้องการทุจริตสามารถในการเผยแพร่ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใน

โรงเรียนเครือข่ายชุมชนในสังคม 
          2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” และมีทักษะ
ในการพัฒนาชีวิตที่มั่นคงอยู่อย่างพอเพียง 

งบประมำณที่ใช้  1,200 บำท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รายละเอียดคา่ใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ประชุมการจัดแผนการ
ท างาน 

 1,200     

2. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน       
3. นิ เ ท ศ ติ ด ต า ม  แ ล ะ
ประเมินผล 

      

4. รายงานผล       
รวม - 1,200 - - - - 

กิจกรรมที่ 2 ( กิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี ) 
1. นักเรียนมีความรู้และปฏิบัติตน อยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณสมบัติตามคุณลักษณะ 5 

ประการ ของนักเรียน โรงเรียนสุจริต 
2. ส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์และด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง 
งบประมำณที่ใช้  1,200 บำท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  
 



 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ 
(รายละเอียดคา่ใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

อื่นๆ ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ประชุมการจัดแผนการท างาน       
2. ด าเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการ  1,200     
3. นิเทศติดตาม และประเมินผล       
4. รายงานผล       

รวม - 1,200 - - - - 
7. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
กิจกรรมที่ 1 เรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม 
น ำชุมชน 
1. นักเรียนมีความรู้ทักษะการป้องการทุจริต
สามารถในการเผยแพร่ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ในโรงเรียนเครือข่ายชุมชนในสังคม  
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา “ ป้องกันการทุจริต”  
3. นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรมนักเรียน
มีความช านาญในการใช้เครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้ได้
และมีทักษะในการพัฒนาชีวิตที่มั่นคงอยู่อย่าง
พอเพียง 

 
 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
- ส ารวจความพึงพอใจ 

 
 
 
- แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
โครงการ 

กิจกรรมที ่2 บริษัทสร้ำงกำรดี 
1. นักเรียนมีความรู้และปฏิบัติตน  อยู่ในความ
ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณสมบัติตามคุณลักษณะ 5 
ประการ ของนักเรียน โรงเรียนสุจริต 
2. ผลส าเร็จของการด าเนินงานของบริษัทสร้างการ
ดี  ที่ เน้นกิจกรรมที่ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นผู้มี
คุณสมบัติ 5 ประการของนักเรียนโรงเรียนสุจริต 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินความ

พึงพอใจ 

 
- แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
โครงการ 

8.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 8.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ทักษะการป้องกัน การปลูกฝัง และการสร้างเครือข่าย เผยแพร่สู่
ชุมชนในสังคมในการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ  
 8.2 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล และมีคุณสมบัติ
ตามคุณลักษณะ 5 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนสุจริต 
 8.3 โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร มีการพัฒนาบุคลากรครู ผู้เรียน การ
จัดการเรียนรู้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 



 

9. วิเครำะห์ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 เงื่อนไขควำมรู้ 

ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการมีความรู้ ความเข้าใจ และ จัดกิจกรรมได้ สอดคล้องกับมาตรฐานที่
ก าหนด  
 เงื่อนไขคุณธรรม 

ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ ด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพ ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โดย
มุ่ง ผลส าเร็จของงาน  
 หลักควำมพอประมำณ 

ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการดาเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ เป็นไปตาม ปฏิทินปฏิบัติงาน ใช้จ่าย
งบประมาณ คุ้มค่า  
 หลักกำรมีเหตุผล 

ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการเข้าใจ หลักการประกันคุณภาพ ด าเนินงาน ตามระบบประกันคุณภาพที่
โรงเรียน ก าหนด  
 หลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ วางแผนการดาเนินงาน มีการบริหารปัจจัยเสี่ยง  
 มิติวัตถ ุ

โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่พอเพียงในการ
จัดท าโครงการและ ใช้เวลาเป็นประโยชน์และคุ้มค่าเพ่ือการพัฒนาโรงเรียน 
 มิติสังคม 

สร้างความสัมพันธ์อันดีตามบทบาทหน้าที่ของทุกคนในโรงเรียน 
 มิติสิ่งแวดล้อม 

มีความรู้เกี่ยวความคงทนของวัสดุต่าง ๆ โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่พอเพียงในการจัดท าโครงการและ 
ใช้เวลาเป็นประโยชน์และคุ้มค่าเพ่ือการพัฒนาโรงเรียน 

มิติวัฒนธรรม 
ทักษะการมีวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันการท างาน   
 

 
 

ลงชื่อ                             ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวรัชราภรณ์ เงนิสมทอง) 
            ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

ลงชื่อ                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายฉัตรชัย จันทร์ทอง) 
     หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายมนัส พิพัฒน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

 
 



 

โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน และพัฒนำงำนสภำนักเรียน 
 

พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 
ข้อ 1 (1.1) (1.2) (1.3) (1.4)   ข้อ 2  (2.1) (2.2) (2.3) ( 2.4)  

 ข้อ 3 (3.1) (3.2)    ข้อ 4 (4.1) (4.2) (4.3)  
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อ 1 (1.1) ข้อ 2   
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล     

กลยุทธ์ที่ 3 (5)    กลยุทธ์ที่ 4 (1) (4) (5) (12) 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที ่1 (1.1)  มาตรฐานที ่2 (2.2)      มาตรฐานที ่3 (3.4) 
จุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สพม.ตรัง กระบี่  จุดเน้นด้านผู้เรียน (1) (2) 
กลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1   
ลักษณะโครงกำร    ใหม่   ต่อเนื่อง  
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   1. นายยงยุทธ  สิทธิชัย   2. นางสาวรัชราภรณ์  เงินสมทอง 
งบประมำณทั้งสิ้น   10,000  บาท 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ภาคเรียนที่ 2/2564 - ภาคเรียนที่ 1/2565 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็น

ผู้ใหญ่ที่ดี ในสังคม การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกา ตลอดจน
รู้จักรับผิดชอบหน้าทีท่ี่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่
จะน ารูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตน
ให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเป็น
สุข 

โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรูปของสภานักเรียน และ
เพ่ือให้งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและงานสภานักเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้นมา 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  หน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการเป็นผู้น าและผู้ตามในระบอบประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง 
 2.3 เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น 
3. เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ/ผลผลิต (OUTPUT)   

     3.1.1 นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

     3.1.2 นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตย 
 3.2 เชิงคุณภำพ (OUTCOME) 

     3.2.1 นักเรียนมีนิสัยรักความเป็นประชาธิปไตย 



 

     3.2.2 นักเรียนเคารพสิทธิของผู้อ่ืนและน าประชาธิปไตยไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน              
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 
 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
    1.1 ประชุมวางแผนครูภายในกลุ่ม
งานกิจการนักเรียน และสภานักเรียน 
    1.2 เขียนโครงการ 
    1.3 เสนอโครงการ  ขออน ุม ัติ
โครงการ 

ต.ค.64-พ.ย.64  
ครูยงยุทธ 

ครูรัชราภรณ์ 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
    2.1 เลือกตั ้งคณะกรรมการสภา
นักเรียนชุดใหม ่
    2.2 ลานกิจกรรม และกีฬาต้าน ยา
เสพติด 
    2.3 ปลูกผักอย่างพอเพียง 
    2.4 ธนาคารขยะ 
    2.5 ออมวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีใน
วันหน้า 
    2.6 กิจกรรมสายรหัส พ่ีช่วยน้อง 
    2.7 กิจกรรมรณรงค์ เพ่ือประหยัด
พลังงาน 
    2.8 ก ิจกรรมตาว ิเศษ  รณรงค์    
ทิ้งขยะให้ลงถัง 
    2.9 กล่องรับความคิดเห็น 
    2.10 กิจกรรมเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 

 
พ.ค.65 

 
ธ.ค.64-ก.ย.65 

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

 
ธ.ค.64-ก.ย.65 

 
ธ.ค.64-ก.ย.65 
ธ.ค.64-ก.ย.65 

5,000 

ครูยงยุทธ 
ครูรัชราภรณ์ 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    นิ เทศ  ก ากับ  ติดตาม แนะน า
ช่วยเหลือการด าเนินกิจกรรม 

 
พ.ย.64-ก.ย.65  

 
รองฯ ธรกนก 

 
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
   4.1 น าผลการตรวจสอบมา
วิเคราะห์ผล สรุปผล 
   4.2 หาแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
   4.3 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  
   4.4 สรุปผลและรายงานผล  
      

ก.ย.65  
ครูยงยุทธ 

งานกิจการนักเรียน 



 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนำงำนสภำนักเรียน 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
   1.1 ประชุมวางแผนครูภายในฝ่าย
กิจการนักเรียน และสภานักเรียน 
   1.2 เขียนโครงการ 
   1.3 เ สนอโคร งการ  ขออน ุม ัติ
โครงการ 

พ.ค.65   

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
    2.1 กิจกรรมทัศนศึกษา 

มิ.ย.65 5,000 
ครูยงยุทธ 

ครูรัชราภรณ์ 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    นิ เทศ  ก ากับ  ติดตาม แนะน า
ช่วยเหลือการด าเนินกิจกรรม 

มิ.ย.65-ก.ย.65  รองฯ ธรกนก 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
   4.1 น าผลการตรวจสอบมา
วิเคราะห์ผล สรุปผล 
   4.2 หาแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
   4.3 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  
   4.4 สรุปผลและรายงานผลการ
ด าเนินการ 

ก.ย.65  
ครูยงยุทธ 

งานกิจการนักเรียน 

 

5.  งบประมำณที่ใช้ 10,000 บำท 
 

6. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
งบประมำณที่ใช้   10,000  บำท  (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

รำยกำร/กิจกรรมท่ีใช้
งบประมำณ 

(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณ
ฑ์ 

ส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน   5,000     

1. เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน       

2. ลานกิจกรรม และกีฬาต้านยา
เสพติด 

  
  

 
 

3. ปลูกผักอย่างพอเพียง       

4. ธนาคารขยะ       

5. ออมวันนี้ เพ่ืออนาคตที่ด ี
ในวันหน้า 

  
  

 
 



 

รำยกำร/กิจกรรมท่ีใช้
งบประมำณ 

(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณ
ฑ์ 

6. กิจกรรมสายรหัส พ่ีช่วยน้อง       

7. กิจกรรมรณรงค์ เพ่ือประหยัด
พลังงาน 

  
  

 
 

8. กิจกรรมตาวิเศษ รณรงค์ทิ้งขยะ
ให้ลงถัง 

  
  

 
 

9. กล่องรับความคิดเห็น       

10. กิจกรรมเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว       

พัฒนำงำนสภำนักเรียน  5,000     
1. กิจกรรมทัศนศึกษา       

รวมทั้งสิ้น  10,000     
7. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิ
เสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตาม  ระบอบ
ประชาธิปไตย 100% 

1. การสังเกต 
2. การสอบถาม 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม 

2. คณะกรรมการสภานักเรียนมีประสบการณ์ในการ
ท างานร่วมกันกับผู้อื่น 

1. การสังเกต 
2. การสอบถาม 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม 

 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
8.1 นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตาม

ระบอบประชาธิปไตย 
8.2 นักเรียนมีประสบการณ์ในการเป็นผู้น า และผู้ตามในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง 
8.3 คณะกรรมการสภานักเรียนมีประสบการณ์ในการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน 

9. วิเครำะห์ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เงื่อนไขควำมรู้ 
 - การใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย 

- บทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตามในระบอบประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง 
 เงื่อนไขคุณธรรม 

- มีจิตสาธารณะ ในการท างานส่วนรวม เพื่อช่วยเหลือหรือบริการผู้อื่น  
- มีความสามัคคี ในการท างานร่วมกันเป็นทีมตามบทบาทหน้าที่  
- เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือกันในทีมและผู้อื่นในสังคม  

 หลักควำมพอประมำณ 
- ปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีตามภารกิจหน้าที่ 



 

- จัดสรรเวลาในการท างานได้อย่างเหมาะสม 
- ใช้และจัดการวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อย่างคุ้มค่า 
หลักกำรมีเหตุผล 
- ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและยึดมั่นในแนวทางประชาธิปไตย 
- ใช้เหตุผลในการหาแนวทางแก้ปัญหาบนหลักความเท่าเทียมและเสมอภาคกัน 
- แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
- กล้าทักท้วงในสิ่งที่ไม่ถูกต้องด้วยเหตุและผลอย่างถูกกาลเทศะ 

    - รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่มีเหตุผลที่ดีกว่า  
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
- มีการเตรียมความพร้อม การวางแผนอย่างรอบคอบ พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง 
- แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
- สามารถควบคุมกิริยาและอารมณ์ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างดี 
มิติวัตถุ 
- ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างระมัดระวัง ปลอดภัย และคุ้มค่า ไม่เสียหาย ทิ้งขวาง 
- สร้างบุคคลให้มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย 
มิติสังคม 
- มีการปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
- เกิดสังคมที่มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ร่วมแรงร่วมใจในการท างาน 
- การมีภาวะผู้น า กล้าคิด กล้าแสดงออก และความเชื่อมั่นในตนเอง 
มิติสิ่งแวดล้อม 
- ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
- มีการจัดเก็บ ท าความสะอาด บ ารุงรักษา สิ่งของวัสดุ อุปกรณ ์เครื่องมือ สถานที่ 
มิติวัฒนธรรม 
- เกิดความเข้าใจและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง 
- รักษาวัฒนธรรมอันดีของไทย เช่น การมีจิตสาธารณะ การช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น 

 
 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 
           (นายยงยุทธ สิทธิชัย) 
          ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

ลงชื่อ                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายฉัตรชัย จันทร์ทอง) 
     หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ        ผู้อนุมตัิโครงการ 
)              นายมนัส พิพัฒน์( 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

 

 
 



 

โครงกำรกำรพัฒนำผู้น ำนักเรียน SDGs 
 

พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 ข้อ 1 (1.1) , (1.2) , (1.3) , (1.4)   
ข้อ 2 (2.1) , (2.2) , (2.3) , (2.4)    ข้อ 3 (3.1) , (3.2) , (3.3)  ข้อ 4 (4.1) , (4.2) , (4.3)  
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อ 1 (1.1) (2) , (3) , (4)  ข้อ 1 (1.2) (1) , (2) , (3)  

ข้อ 2 (2) , (3) , (4) ข้อ 5 (1) , (2)  
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 (1.2) มาตรฐานที่ 2 (2.3) , (2.5)   

มาตรฐานที่ 3 (3.1) , (3.2) , (3.3)  
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ ในกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 

กลยุทธ์ที่ 4 (1) , (2) ,(3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8) , (9) , (10) , (11) , (12) กลยุทธ์ที่ 5 (1)  
จุดเน้นกำรด ำเนินงำน สพม.13 ข้อ 1 (1) , (2) , (3)      
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1   
ลักษณะโครงกำร     ใหม่         ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  งานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ    1. นางสาวรัชราภรณ์ เงินสมทอง 2. นายศิริศักดิ์ ทองเหมือน 
งบประมำณทั้งสิ้น   3,000  บาท 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2565 – กันยายน 2565 
1.  หลักกำรและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ให้
ความส าคัญในการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเชิงลึกให้กับบุคลากรทางการศึกษา โดยการอบรม
เชิงปฏิบัติการการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้น านักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) ให้กับครูแกนน าทุกภูมิภาค แล้วน าไปขยายผลต่อภายใน
โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพผู้น านักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและสามารถน ากิจกรรมตามหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และการอยู่ร่วมกับคนอ่ืนในสังคม รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (Sustainable Development Goals)  

โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม ได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เนื่องด้วยครูในโรงเรียนได้เป็นคณะท างาน 
ของ ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. และมีความรู้เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
ผู้น านักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) 
จึงจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (S.K. 
Young Leaders for SDGs) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นผู้น า กล้าแสดงออก และเพ่ือ
เป็นแกนน าในการขับเคลื่อนในการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้น านักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) ในสถานศึกษาและชุมชนให้ยั่งยืน  
2. วัตถุประสงค ์

2.1  เพ่ือขยายผลการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้น านักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) 

2.2  เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน 
(Sustainable Development Goals)  
3. เป้ำหมำย 



 

3.1 เชิงปริมำณ/ผลผลิต (OUTPUT)  
   3.1.1 ผู้น านักเรียนร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้น า
นักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) 
          3.2.2 ผู้น านักเรียนร้อยละ 80  มีความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้ ง ในโรงเรียนและชุมชน เรื่อง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั งยืน (Sustainable 
Development Goals) 

3.2 เชิงคุณภำพ/ผลลัพธ์ (OUTCOME) 
3.2.1 ผู้น านักเรียนสามารถขยายผล ความรู้ ความเข้าใจหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้น า

นักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) 
   3.2.2 ผู้น านักเรียนสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งใน
โรงเรียนและชุมชน เรื่อง เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (Sustainable Development Goals) ได ้
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 

รำยกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนำศักยภำพผู้น ำนักเรียนสู่กำรเป็นพลเมืองโลกตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืน  
(S.K. Leaders for SDGs) 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
  1.1 ประชุมคณะการท างาน วางแผน 
  1.2 เตรียมการขออนุมัติโครงการ และ
มอบหมายการด าเนินงานแก่คณะการ
ท างานและนักเรียน 

ม.ค. 65 
 

- ครูรัชราภรณ์ 
ครูศิริศักดิ์  

งานกิจการนักเรียน 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
   2.1 การด าเนินงาน และแต่งตั้งเป็น
คณะท างาน  
   2.2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักเรียน
สนใจผ่านโซเชียล  เช่น  E-Mail, 
Facebook   
   2.3 รับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจใน
กิจกรรม 
   2.4 ด าเนินกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้  

ม.ค. 65 
 

3,000 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   3.1 นิเทศติดตาม และประเมินผล 

ม.ค. 65 
 

- 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)  
   4.1 วิเคราะห์ สรุป และรายงานผล 

ม.ค. 65 
 

- 

 

5. งบประมำณ   3,000 บำท   
 
 



 

6. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
กิจกรรมที่ 1 ( เรียนดี กิจกรรมเด่น  เน้นคุณธรรม น ำชุมชน ) 
1. นักเรียนมีความรู้ทักษะการป้องการทุจริตสามารถในการเผยแพร่ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใน

โรงเรียนเครือข่ายชุมชนในสังคม 
          2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” และมีทักษะ
ในการพัฒนาชีวิตที่มั่นคงอยู่อย่างพอเพียง 

งบประมำณที่ใช้  …..-…... บำท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยกำร / กิจกรรมที่ใช้
งบประมำณ 

(รายละเอียดค่าใช้จ่าย) 

งบประมำณ 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรียน 

อ่ืน ๆ 
ค่ำ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ป ระชุ มการจั ดแผนการ
ท างาน 

      

2. ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน
โครงการ 

 1,500 1,500    

3. นิ เ ท ศ ติ ด ต า ม  แ ล ะ
ประเมินผล 

      

4. รายงานผล       
รวม - 1,500 1,500 - - - 

7. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ผู้น านักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจหลักสูตรการ
พัฒนาศักยภาพผู้น านักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลก
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young 
Leaders for SDGs) 
2. ผู้น านักเรียนสามารถสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและ
ชุ มชน  เ รื่ อ ง  เป้ าหมายการ พัฒนาที่ ยั ง ยื น 
(Sustainable Development Goals) ได ้

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
- ส ารวจความพึงพอใจ 

- แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
โครงการ 

 

8.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 8.1 ผู้น านักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้ มีความรู้ ความเข้าใจหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้น า
นักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) 
 8.2 ผู้น านักเรียนทุกคนสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในโรงเรียน
และชุมชน เรื่อง เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (Sustainable Development Goals) ได ้
 8.3 โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร มีการพัฒนาบุคลากรครู ผู้เรียน การ
จัดการเรียนรู้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 



 

9. วิเครำะห์ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 เงื่อนไขควำมรู้ 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และ จัดกิจกรรมได้ สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนด  
 เงื่อนไขคุณธรรม 

ผู้เข้าอบรมด าเนินการ มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการท ากิจกรรม 
 หลักควำมพอประมำณ 

ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการดาเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ เป็นไปตาม ปฏิทินปฏิบัติงาน ใช้จ่าย
งบประมาณ คุ้มค่า  
 หลักกำรมีเหตุผล 

ผู้รับผิดชอบงานเข้าใจ ด าเนินงาน ตามโรงเรียน ก าหนด  
 หลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ วางแผนการด าเนินงาน มีการบริหารปัจจัยเสี่ยง  
 มิติวัตถ ุ

โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่พอเพียงในการ
จัดท าโครงการและ ใช้เวลาเป็นประโยชน์และคุ้มค่าเพ่ือการพัฒนาโรงเรียน 
 มิติสังคม 

สร้างความสัมพันธ์อันดีตามบทบาทหน้าที่ของทุกคนในโรงเรียน 
 มิติสิ่งแวดล้อม 

มีความรู้เกี่ยวความคงทนของวัสดุต่าง ๆ โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่พอเพียงในการจัดท าโครงการและ 
ใช้เวลาเป็นประโยชน์และคุ้มค่าเพ่ือการพัฒนาโรงเรียน 

มิติวัฒนธรรม 
ทักษะการมีวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันการท างาน   
 

 
 

ลงชื่อ                             ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวรัชราภรณ์ เงนิสมทอง) 
            ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

ลงชื่อ                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายฉัตรชัย จันทร์ทอง) 
     หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธรกนก ฐานจิรากุล) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ลงชื่อ        ผู้อนุมตัิโครงการ 
              (นายมนัส พิพัฒน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 


